Wi n d s c h e r m
V730-Biarritz
Een terrasafscheiding, afdichting van een terrasoverkapping
en beschutting op wielen; het V730-Biarritz windscherm is
multi-inzetbaar en daardoor erg praktisch. Het windscherm
bestaat uit een glazen scherm omlijst door een stevige aluminium constructie. De inkijk kan worden beperkt; in plaats van
een glazen scherm kan gedeeltelijk ook voor volkern (Trespa)
worden gekozen.
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U kunt kiezen voor een windscherm dat uit één, twee

Optioneel:

of drie panelen bestaat. De V730-Biarritz is verkrijg-

• Uitvoering in elke gewenste RAL-kleur

baar in de standaardmaat 2 [m] x 1,5 [m] (B x H), maar

• Volkern (alleen mogelijk als onderste paneel en bij

kan ook in afwijkende maten worden geleverd. In dat

een maximaal formaat van 3 [m] x 1,75 [m] (B x H))

laatste geval heeft het windscherm een maximale
breedte van 3 meter.

Fabrieksgarantie
Verano geeft maar liefst 5 jaar garantie op de

Het is mogelijk meerdere V730-Biarritz windschermen

V730-Biarritz, mits alle instructies die betrekking

aan elkaar te koppelen, waardoor de afscheiding zo

hebben op vakkundige montage, goed gebruik

lang kan worden als gewenst. U kunt de V730-Biarritz

en onderhoud worden opgevolgd.

ook gebruiken om een terrasoverkapping af te sluiten
(eventueel in combinatie met de V780-Jondal hoekaf-

Verano kwaliteit

dichting). Bovendien kan het windscherm op drie ver-

Verano staat voor comfort en creativiteit, waarbij

schillende manieren gemonteerd worden: op wielen,

veiligheid en kwaliteit voorop staan. In samenspraak

op de grond via een plaat en in de grond via een koker.

met klanten, vertegenwoordigers en wetenschappers
optimaliseert Verano haar producten continu en stemt

Standaard:

deze af op uw wensen. Samenwerken met een erkend

• Uitvoering in Technisch Zilver

Verano dealer geeft u de garantie op 100% service.

of VS 716 (antraciet structuurlak)
• Glas 5 [mm], gehard (boven en onder)
• Glas gelijk verdeeld
(minimaal 500 [mm] hoog, per deel)

V730-Biarritz; 3-delig met volkernpaneel
Uw Verano dealer:

