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Rolluiken

• Rolluik RV 40
• Rolluik RV 41 ecoline
• Rolluik RV 49 Safe
• Inbouwrolluik

www.verano.nl
www.verano.be
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Wilt u graag het zekere voor het onzekere nemen? Het nuttige met het 

aangename combineren? Dan weet u de rolluiken van Verano® op waarde 

te schatten. Deze luiken combineren een veilig gevoel met duurzaamheid 

en vormgeving. Ze zijn van alle gemakken voorzien om uw huiselijk comfort 

te verhogen.
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Met rolluiken van Verano® kiest u voor gemoedsrust. De rolluiken werken als 

goed hang- en sluitwerk. Bij ongewenst bezoek blokkeren de lamellen door 

de ophangveer. Ze kunnen niet opgetild worden. 

Verano® rolluiken vormen een excellente zon- en hittewering in de zomer en 

zorgen voor extra isolatie en energiebesparing in de winter. Rolluiken zijn 

tevens goede geluidsisolatoren.

Voor jaren plezier
Wilt u rolluiken die jarenlang storingsvrij hun werk doen? De lamellen van 

Verano® zijn gearrêteerd waardoor ze onderling niet kunnen verschuiven of 

vastlopen. Ongevoelig voor stof en vocht door de roestvrije industrielagers. 

Ze zorgen voor stabiel op- en afrollen en doen geruisloos hun werk. 

Op de Somfy motoren krijgt u vijf jaar garantie.  Op de handzender krijgt 

u twee jaar garantie.

In harmonie met uw huis
Wilt u uw rolluiken laten aansluiten bij de sfeer van uw huis? Met Verano® 

maakt u een goede keuze. De rolluiken zijn fraai van vorm en zijn verkrijgbaar 

in 13 kleuren. Alle worden op maat gemaakt. U bent verzekerd van een 

sluitend samenspel met uw woning!

Een combinatie van kastkleuren met lamelkleuren is mogelijk.

Een veilig gevoel
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Lamelkleuren

RV40
Het RV 40 rolluik is eenvoudig en zeer populair. De RV 40 biedt namelijk 

een passende oplossing voor iedere situatie dankzij de uitstekende 

prijs-/kwaliteitverhouding. De dikke lamel zorgt voor een hoge mate 

van veiligheid, isolatie en geluidswering. De onderlinge verbinding 

van de lamellen zorgt ervoor dat de lamellen niet kunnen vastlopen 

of verschuiven. Het RV 40 rolluik is daarnaast ongevoelig voor stof 

en vocht zodat u jarenlang storingsvrij kunt genieten!

* Kleur niet leverbaar bij de RV41 ecoline. RV49 Safe alleen leverbaar in V07 (ivoor) De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.

V01*
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Rolluiktypes

4 5

RV49 Safe
Het RV 49 Safe rolluik zorgt voor gemoedsrust. Het RV 49 Safe rolluik 

fungeert als goed hang- en sluitwerk en beschermt uw woning tegen 

ongewenst bezoek. Bij vereiste inbraakpreventie is het ook mogelijk 

dit rolluik aan de binnenzijde  van het raam te plaatsen. In geval 

van ongewenst bezoek blokkeren de lamellen doordat de kleine 

tussenlamellen kantelen en hierdoor niet omhoog gedrukt kunnen 

worden. Het RV 49 Safe rolluik is alleen leverbaar in de kleur ivoor.

RV41 ecoline
De RV 41 ecoline is dé oplossing voor een kleiner budget. De dunnere 

lamellen bieden minder stevigheid en zijn minder isolerend dan de overige 

rolluiken in de Verano® collectie, maar de RV 41 ecoline is een betaalbaar 

en goed initiatief voor kleinere ramen. De lamellen zijn net als bij het RV 40 

rolluik onderling verbonden waardoor vastlopen en verschuiven voorkomen 

wordt.

Inbouwrolluiken
Inbouwrolluiken worden in een uitsparing boven de deur- of raamopening 

geplaatst. Inbouwrolluiken welke achter de buitenmuur zijn geplaatst 

zijn aan de buitenkant niet zichtbaar. Aan de binnenkant wordt het 

rolluik netjes afgewerkt. De geleiders en lamellen worden gemaakt van 

hoogwaardig aluminium. De inbouwkast wordt gemaakt van duurzaam, 

dubbelwandig PVC. Inbouwrolluiken zijn een zeer onopvallende oplossing 

en worden tijdens de bouw van de woning geïntegreerd in de gevel. 

De stevige lamellen zorgen voor een goede isolatie en geluidswering. 

De inbouwkast wordt tevens voorzien van extra isolatie door middel van 

een kunststofplaat of minerale wol.



Elektrisch bedieningscomfort 
voor uw rolluiken
Steeds meer mensen bedienen hun rolluiken 

elektrisch. Een fluisterstille, onzichtbaar weggewerkte 

elektromotor doet dan het werk.

De afstandsbedieningen zijn ideaal om uw rolluiken op afstand te openen 

en te sluiten. Met één afstandsbediening bestuurt u één of meerdere 

rolluiken, tegelijk of individueel. Het systeem is flexibel en biedt vrijheid 

en gemak.
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arrêteren 

ophang veer

dikwandige stalen buis 1 mm

mooie afgeschuinde 

of ronde kasten

in vele kleuren

inloopstukken en 

afsluitrubbers

zorgen voor een 

geruisloze werking en 

optimale afdichting

industrie lager

dubbelwandig aluminium, 

dubbelgemoffeld en 

geïsoleerd

sterke geëxtrudeerde

aluminium geleiders

sterke geëxtrudeerde 

aluminium onderlat met 

rubber voor optimale 

afdichting en geruisloze 

werking 

draaibare aanslagstop

handbedieningen:

- standaard bandopwinder

- windwerk

- draaistang buiten

- draaistang binnen 

Eigenschappen

Bedieningsopties
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Alternatieven

Voor grotere oppervlakken biedt Verano® ook een assortiment rolpoorten, 

waaronder de RV 55 rolpoort en de RV 77 rolpoort.  Zo is er altijd een 

passende oplossing voor uw persoonlijke situatie!

Rolpoorten

RolpoortRolpoort



Uw Verano® dealer:

comfort at home comfort at work comfort in design

Over Verano®
Verano® producten zijn van uitstekende kwaliteit, gemakkelijk in gebruik 

en speciaal voor u op maat gemaakt. 

Bij Verano® vinden wij comfort belangrijk. Onze zonweringoplossingen 

zijn dan ook ontworpen om het leven gemakkelijker en plezieriger te 

maken.

Op www.verano.nl kunt u kennismaken met de overige producten in 

ons brede assortiment binnenzonwering, buitenzonwering, buitenleven-

producten, rolluiken en garagedeuren.

Garantie
Een rolluik schaft u aan om jarenlang zorgeloos van te genieten. Daarom 

is ons assortiment rolluiken gemaakt van de beste kwaliteitsmaterialen 

en geven wij u 5 jaar garantie. De garantie geldt mits alle voor montage, 

gebruik en onderhoud goed worden opgevolgd. Laat u van tevoren goed 

adviseren door uw Verano® dealer.
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