Knikarmscherm
V306 - Albufeira

• Standaard zonnescherm
• Tot 4 meter uitval
• Handmatige of elektrische bediening

www.verano.nl
www.verano.be
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De V306-Albufeira is één van de vele schermen uit het Verano® assortiment.
Het is een uitstekend knikarmscherm met een strakke vormgeving.
Een traditioneel scherm met een beproefde techniek.

Optimale bediening
De V306-Albufeira kan zowel handmatig als elektrisch bediend worden.
Als extra optie kunt u uw zonnescherm voorzien van een tijdklok, zon- of
windautomaat. Dan gaat uw V306-Albufeira volledig automatisch open
of dicht, op momenten die u zelf of de weersomstandigheden bepalen.

Prachtige kwaliteitsdoeken
Met veel zorg en aandacht heeft Verano® voor u een selectie gemaakt
vandoeken die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. U kunt kiezen
uit meerdan 100 doeken in allerlei kleuren en patronen die u verzekeren
van de beste UV-bescherming.collection!

Standaard scherm:
of

Bij gesloten stand is de doekrol aan de boven- en onderzijde zichtbaar.
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Stabiele techniek
De V306-Albufeira is in schuinte traploos in te stellen van 5º tot 30º.
De uitval is 250, 300, 350 of 400 cm. De V306-Albufeira is een open scherm,
in gesloten stand is de doekrol zowel aan de bovenzijde als onderzijde
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zichtbaar. Uw Verano® dealer kan u adviseren over de mogelijkheden in
de maatvoering van uw Albufeira zonnescherm.

Fabrieksgarantie

30º

Een zonnescherm schaft u aan om jarenlang zorgeloos van te genieten.
Daarom zijn Verano® zonneschermen gemaakt van de beste kwaliteitsmaterialen en geven wij u 5 jaar garantie. De garantie geldt mits alle
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instructies voor montage, gebruik en onderhoud goed worden opgevolgd.

CE-marking
Met de CE-markering tonen we aan dat het product aan de meest recente
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Europese veiligheids- en kwalititeitseisen voldoet.
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comfort at home

comfort at work

comfort in design

