
Vrijstaande
lamellendak

V860-Levanto

• Kantelbare lamellen
• Robuuste constructie
• Strak en modern 
• Elektrisch bediend
• LED geïntegreerd (optioneel)

www.verano.nl
www.verano.be

7517224-160819(5)



Spelen met het licht
De V860-Levanto is een elegante vrijstaande lamellenoverkapping. 

Het dak wordt gevormd door lamellen die openen en sluiten door middel 

van een fluisterstille motor. Als de lamellen zijn gesloten ontstaat een 

spatwaterdichte overkapping die een schaduwrijke plek creëert in uw tuin.

Stevig en stijlvol
Laat u overweldigen door de gedetailleerde afwerking, robuuste aluminium 

constructie en het strakke design. De V860-Levanto wordt standaard 

uitgevoerd in de kleur die u wenst. Dit luxe buitenlevenproduct is een echte 

eyecatcher in uw tuin. De V860-Levanto is beschikbaar in vier verschillende 

bouwtypes: vrijstaand, gevelmontage, integratie en opbouw. De diversiteit 

aan bouwtypes maakt het mogelijk om voor iedere situatie een passende 

oplossing te kunnen bieden.

Uitbreidingsopties
Bij Verano® zijn we graag op alles voorbereid. Daarom hebben we de 

Levanto standaard voorzien van uitsparingen om de overkapping uit te 

breiden. Denk aan een Verano® Ritzscreen, een glazen schuifwand of vast 

kozijn. Alle ingrediënten zijn aanwezig om maximaal te genieten en uzelf 

optimaal te beschermen tegen wind, regen en UV-straling. Bovendien 

is het mogelijk LED-verlichting te laten verwerken in de bovenlijst of 

een tijdklok of zon-/windautomaat toe te voegen. De lamellen openen 

of sluiten dan automatisch op momenten die uzelf prettig vindt.

Standaard
-  Vrijstaande, spatwaterdichte constructie (gepoedercoat aluminium);

-  Inclusief motor van 24 V, met radiografische module;

-  Inclusief Somfy Telis 1 handzender;

-  Uitvoering in alle RAL-kleuren en beschikbare structuurlakken;

-  Voorbereid voor extra opties zoals de V599R-Ritz screen en glassystemen 

 (V760-Sa Caleta, V762-Talamanca, V772-Moli, V785-Serena en V790-Solano).

Afmetingen
-  Breedte: maximaal 7 meter (gekoppeld)

-  Hoogte palen: 2,5 meter

-  Uitval: maximaal 4,90 meter (let op: in verband met de lamelbreedte 

 heeft de V860-Levanto vaste uitvalsmaten.)
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Fabrieksgarantie
Een vrijstaande overkapping schaft u aan om jarenlang zorgeloos van 

te genieten. Daarom zijn Verano® overkappingen gemaakt van de beste 

kwaliteitsmaterialen en geven wij u 5 jaar garantie. De garantie geldt 

mits alle instructies voor montage, gebruik en onderhoud goed worden 

opgevolgd.

CE-Markering 
De V860-Levanto draagt de CE-markering volgens CE NEN-EN 1991. 

Hiermee tonen we aan dat lamellenoverkapping V860-Levanto met 

maximale afmetingen van 4000 mm bij 6057 mm in 

Nederland voldoet aan de Europese veiligheidseisen 

voor sneeuwbelasting en winddruk volgens 

CE NEN-EN 1991.

Uw Verano® dealer:

CE NEN-EN-1991-1-3
Rapport 2400-A-904


