Vrijstaande
Lamellendak
V880-Rapallo

• Openschuivende lamelconstructie
• Kantelbare lamellen
• Elektrisch bediend
• LED verlichting (optioneel)

www.verano.nl
www.verano.be
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Luxueus genieten
De V880-Rapallo is een elegant vrijstaand lamellendak. Kantelbare en openschuivende lamellen vormen het sfeervolle dak van de Rapallo. De lamellen
openen, sluiten en kantelen met behulp van een fluisterstille motor.
In gesloten positie vormt de Rapallo zich tot een spatwaterdichte en
schaduwrijke oplossing voor uw tuin.

Robuuste constructie
De Rapallo heeft een robuuste constructie, een stijlvolle en gedetailleerde
afwerking en een luxe design. De V880-Rapallo wordt standaard uitgevoerd
in de kleur die u wenst. De V880-Rapallo wordt gezien als pergola, hierdoor
dient het dak geopend te worden bij sneeuwval.

Uitbreidingsopties
De Rapallo is standaard voorbereid voor uitbreidingsopties zoals de
V599-Ritzscreen® recht en de Verano® glassystemen V760-Sa Caleta,
V762-Talamanca, V772-Moli, V785-Serena en V790-Solano. Dankzij de
uitbreidingsopties kunt u optimaal genieten en bent u altijd beschermd
tegen wind, regen en schadelijke UV-straling. Bent u op zoek naar nog
meer luxe? Breid uw Rapallo lamellendak dan uit met sfeervolle LED
verlichting.

Fabrieksgarantie

Standaard

Een lamellendak schaft u aan om jarenlang zorgeloos van te

- Vrijstaand spatwaterdicht lamellendak (gepoedercoat aluminium).

genieten. Daarom zijn de lamellendaken van Verano® gemaakt van de

- Inclusief motor van 24 V met radiografische module.

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

- Inclusief Somfy Telis 1 handzender.

geldt mits alle instructies voor montage, gebruik en onderhoud goed

- Uitvoering in alle RAL-kleuren en beschikbare structuurlakken.

worden opgevolgd.

- Voorbereid voor extra opties zoals de V599 Ritzscreen® recht en de
Verano® glassystemen (V760-Sa Caleta, V762-Talamanca, V772-Moli,
V785-Serena en V790-Solano).

Breedte

Uitval

Afmetingen
- Maximaal 6 meter breed (gekoppeld).
- Paalhoogte 2,5 meter.
- Maximale uitval 5,07 meter.
In verband met de lamelbreedte heeft de V880-Rapallo vaste uitvalsmaten.
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comfort at home

comfort at work

comfort in design

