
Knikarmscherm

V365 - Integrada
• Geïntegreerd in gevel
• Tot 3,5 meter uitval
• Elektrische bediening
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De V365-Integrada  is een bijzonder knikarmscherm uit het Verano® 

assortiment. De V365-Integrada is volledig te integreren in de gevel van 

een woning en zorgt daardoor voor een harmonieuze eenheid. In gesloten 

positie is het zonnescherm verscholen achter de elegante rechte voorlijst. 

Innovatieve oplossing
De V365-Integrada is volledig geïntegreerd in de gevel middels een 

geveldrager, de rechte voorlijst sluit dankzij de unieke vorm mooi aan op 

de gevel van de woning. De geveldrager is niet alleen de behuizing van het 

zonnescherm, maar ook de drager van het metselwerk boven het scherm. 

De V365-Integrada is beschikbaar tot een maximale breedte van 6 meter en 

met een maximale uitval van 3,5 meter. 

Prachtige kwaliteitsdoeken
Met veel zorg en aandacht heeft Verano® voor u een selectie gemaakt van 

doeken die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. U kunt kiezen uit meer 

dan 100 doeken in allerlei kleuren en patronen die u verzekeren van de 

beste UV-bescherming.

Fabrieksgarantie
Een zonnescherm schaft u aan om jarenlang zorgeloos van te genieten. 

Daarom zijn Verano® zonneschermen gemaakt van de beste kwaliteits-

materialen en geven wij u 5 jaar garantie. De garantie geldt mits alle 

instructies voor montage, gebruik en onderhoud goed worden opgevolgd.

CE-markering
Met de CE-markering tonen we aan dat het product 

aan de meest recente Europese veiligheids- en 

kwaliteitseisen voldoet.

Financieel voordeel
Het Integrada zonnescherm is de ideale zonweringoplossing voor strak 

vormgegeven nieuwbouwwoningen. Het zonnescherm wordt gedurende 

het bouwproces geplaatst en kan daardoor meegenomen worden in de 

financiering van een woning. Hierdoor is de Integrada ook een financieel 

aantrekkelijke oplossing.

Afhankelijk van de bestelde breedte en uitval van 

het scherm dient u rekening te houden met een 

hellinghoek tussen de 0° en 15°. 

Opmerking bij situatie B: afhankelijk van de helling 

is aan de onderzijde van de voorlijst een uitsparing 

in de gevel(bekleding) noodzakelijk.
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Breedte  250cm 300cm 360cm 400cm 475cm 550 cm 600cm
Uitval 150cm
Uitval 200cm
Uitval 250cm
Uitval 300cm
Uitval 350cm

Framekleuren 
Elke gewenste RAL kleur
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