Te r r a s o v e r k a p p i n g
V 90 5 -Is eo ®
Eenvoudig, doeltreffend en prijsgunstig!
Dat is de V905-Iseo®. Terrassen en verhardingen
worden fraaie veranda's en carports. Lekker
langer buiten genieten, beschut tegen weer
en wind. Uw kostbare tuinmeubelen staan
alle seizoenen keurig droog.

1 0 2 8 -1 0 1 0 2 8 (6 )

Doorsnede terrasoverkapping:

Doorsnede van de ligger:

Standaard:

Doorsnede van standaard staander van bovenaf gezien:

• Hoge stabiliteit

Hemelwaterafvoer ø 80 mm

• 16 [mm] Polycarbonaat platen
• Maximale dakafmeting met twee staanders 4 meter
• Scharnierproﬁel bij wandaansluiting en goot
• Hemelwaterafvoer is in de staanderbekleding geïntegreerd
• Inclusief voetplaat
• Afmeting tot 7 x 3,5 [m1]
Framekleuren

Standaard

RAL 9001 ivoor

•

RAL 7016 structuurlak

10%
20%

overige RAL kleuren

Maximaal [m1]

Maten

Meerprijs

Breedte per plaat

1

Lengte per plaat

3,5

Informatie
platen worden verdeeld in gelijke breedtes

Optioneel:

Verano® kwaliteit

• Halogeen of LED inbouwverlichting

Verano® staat voor comfort en creativiteit. Bij de

• De V905-Iseo® is voorbereid voor de

zonweringslijn staan veiligheid en kwaliteit voorop.

Verano® Verandazonwering;

In samenspraak met klanten, vertegenwoordigers

Verano® V599-Ritz screen;

en wetenschappers optimaliseert Verano® haar

Verano® glaswanden;

producten continu en stemt deze af op uw wensen.

Verano® V650-Tallinn (zonwering aan de onderzijde).

Samenwerken met een erkend Verano® dealer
geeft u de garantie op 100% service.

• Betonpoer
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Breedte terrasoverkapping in mm
2 staanders uitval 2,5 m1
2 staanders uitval 3 m1
2 staanders uitval 3,5 m1

breedte

3 staanders uitval 2,5 m1
3 staanders uitval 3 m1
3 staanders uitval 3,5 m1

= Hart van de staander

V905 voldoet aan alle eisen volgens NEN 6702:2007

Uw Verano® dealer:

Overstek

200
Overstek

Overstek in mm links en rechts (hoh)

Breedte tabel voor de V905-Iseo:

uitval

