
MAKE THIS YOUR MOMENT

RAAMDECORATIE
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Vind jij het prettig om ’s ochtends even rustig wakker te worden? Lekker in je badjas  

ontbijten, ondertussen kijkend of er vannacht nog wat is gebeurd in de wereld. Wel zo 

fijn als de buurvrouw bij het uitlaten van haar hondje niet mee kan genieten van jouw 

ochtendritueel. Toch?

We willen dat het gaat om jou. Dat jij thuis, zowel binnen als buiten, elk moment van de 

dag kunt genieten! Een fijne leefomgeving geeft je het ultieme gevoel van thuiskomen.  

Met raamdecoratie van Verano® maak je van jouw huis zelf een veilig en comfortabel thuis 

en ben je compleet in controle over jouw leefomgeving. Make this your moment!

Jaloezieën  |  Hout 50 mm  |  Kleur 30.1201
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BESPAAR OP ENERGIE 
In de winter gaat er in een woning veel warmte verloren via de ramen. Omdat 

we het graag behaaglijk houden in onze woning heeft warmteverlies een 

hoge energierekening tot gevolg. Raamdecoratie is een relatief onbekend 

wapen om energie te besparen. De isolatiewaarde van je ramen, dus hoe 

goed (of slecht) de ramen warmte binnenhouden, wordt sterk verbeterd 

door de toevoeging van raamdecoratie, doordat er met raamdecoratie een 

extra luchtspouw wordt gecreëerd. Raamdecoratie kan de isolatiewaarde 

van enkel glas tot wel 60% verhogen. Daarnaast is raamdecoratie 

natuurlijk ook een modieus product en heeft het een positieve invloed 

op de uitstraling van jouw woning. Door een keuze te maken tussen 

verschillende materialen en een ruime kleurencollectie personaliseer jij 

jouw raamdecoratie en sluit deze altijd aan op jouw smaak.

Jaloezieën  |  Hout 50 mm  |  Kleur 30.1601
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LICHTREGULERING
Een van de belangrijkste eigenschappen van raamdecoratie is het 

weren van invallend zonlicht. Invallend zonlicht heeft oververhitting 

en een negatief effect op het zichtcomfort tot gevolg. De mate van 

licht- en warmtewering is afhankelijk van de kleur en het materiaal 

van de raamdecoratie. Zo beschermt een lichte kleur, zoals wit, jouw 

woning het beste tegen invallend zonlicht. Wit reflecteert een groot 

gedeelte van het zonlicht, waardoor het materiaal minder zonlicht 

doorlaat en de ruimte bereikt. Dit in tegenstelling tot een donkere 

kleur dat minder zonlicht reflecteert, maar er toch ook zeker voor 

zorgt dat felle zonnestralen worden gereduceerd tot een prettige  

inval van het licht. Naast de kleur heeft ook het materiaal invloed op 

de lichtregulatie. Aluminium reflecteert veel zonlicht in plaats van 

het te absorberen. Afhankelijk van jouw wens (privacy, verduistering, 

warmteregulatie, etc.) is er een passende vorm van raamdecoratie.

Rolgordijnen  |  Lichtdoorlatend  |  Kleur 72.1225
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MAATWERK

Verano® raambekleding wordt op maat gepro-

duceerd. Hierdoor heb je de garantie dat het 

product perfect past in jouw ruimte of situatie. In 

een meetafspraak noteert jouw Verano® partner 

de juiste afmetingen en geeft deze advies over de 

mogelijkheden in jouw woning. 

GEGARANDEERDE 
KWALITEIT

De productie van onze raamdecoratie vindt plaats 

in eigen land. Wij staan dan ook volledig achter de 

kwaliteit van onze producten, daarom ontvang je 

maar liefst twee jaar garantie. Onze producten  

zijn te herkennen aan het chroomkleurige 

merklogo en aan de sticker met de unieke 

productcode.

Lamellen  |  Stof 89 mm  |  Kleur 76.0078

CHILD SAFETY

Kinderen zijn nieuwsgierig naar de wereld om hen 

heen en constant bezig deze te ontdekken. Wij 

dragen bij aan een veilige omgeving voor jouw 

kinderen. Het veiliger maken van onze producten 

is topprioriteit en daarom een belangrijk 

onderdeel van de productontwikkeling. Om de 

risico’s op wurging of inwendige verstikking te 

voorkomen, heeft de Europese Commissie de 

veiligheidsvoorschriften voor raamdecoratie 

aangescherpt. Alle Verano® raamdecoratie 

voldoet aan de herziene Europese Voorschriften.
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Honingraatplissés  |  Kleur 72.0431

GRATIS KLEURSTALEN
Op www.verano.nl/gratis-kleurstalen kun je gratis vijf kleurstalen aanvragen. 

Op deze manier kun je de materialen voelen en de kleuren ‘matchen’ met 

elementen uit jouw interieur.

Scan deze QR-code met de camera van je smartphone en vraag 

direct je gratis kleurstalen aan!
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Jaloezieën  |  Aluminium 25 mm  |  Kleur 10.2733

JALOEZIEËN 
Jaloezieën zorgen voor extra privacy en geven jou de controle over 

de lichtinval door simpelweg de lamellen te kantelen. Zo kun je 

spelen met de lamellen om de perfecte lichtinval in jouw woning te 

creëren. De strakke lijnen van de jaloezieën maken dat dit product 

perfect past binnen een moderne woning. Door een ruime keuze uit 

verschillende kleuren, materialen, afmetingen en bedieningsvormen 

creëer jij jaloezieën die aansluiten op jouw smaak. 
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LAMELKLEUREN
POPULAIRE KLEUREN*

Hout | 30.1104 

Aluminium  | 10.2414

Hout | 30.1002 

Aluminium  | 10.2277 

Hout | 30.1020

Aluminium  | 10.2704

Hout | 30.1001

Aluminium  | 10.2348

Jaloezieën  |  Aluminium 35 mm  |  Kleur 10.2733
* In het echt zijn onze stofkleuren nog mooier. Vraag gratis 5 kleurstalen aan via 
www.verano.nl/gratis-kleurstalen

JALOEZIEËN
 HOUT  

50 mm | 65 mm

Hout heeft een warme uitstraling en geldt daarom als een goede   

tegenhanger voor alle koele en grijze tinten in je interieur. De 

verschillende soorten kleuren en structuren van het hout zorgen 

ervoor dat jij jouw jaloezieën prima kan combineren met de overige 

houten elementen in jouw interieur. Indien je houten jaloezieën wil 

zonder de natuurlijke ‘look’ van hout dan biedt de Verano® lamellen 

collectie tientallen effen kleuren. Onze jaloezieën zijn gemaakt van 

hoogwaardig FSC-gecertificeerd hout.

 ALUMINIUM 

16 mm | 25 mm | 35 mm | 50 mm | 70 mm

Aluminium lamellen geven het interieur een koele en strakke uitstra-

ling. Afhankelijk van de afmetingen die je moet overspannen en het 

effect dat je wilt creëren kun je kiezen voor smalle subtiele of juist 

brede robuuste lamellen. Kies je voor aluminium lamellen en wil je 

toch wat warmte aanbrengen in je interieur? De Verano® aluminium 

jaloezieën collectie bestaat uit tientallen uiteenlopende kleuren.
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LAMELLEN
Lamellen komen perfect tot zijn recht in een stoer of zakelijk  

interieur. Lamellen zijn zeer geschikt voor het bekleden van grote 

raampartijen zoals schuifpuien, erkers en schuine ramen. Wat je 

misschien nog niet wist over lamellen is dat deze een ruimte ook 

optisch hoger doen lijken. Dit wordt veroorzaakt door het verticale 

lijnenspel. In combinatie met de verschillende materialen en kleuren 

geef je jouw interieur een volledig nieuw aangezicht.

Lamellen  |  Kunststof 89 mm  |  Kleur 20.1710
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TYPE LAMELLEN

ALUMINIUM  

52 mm | 70 mm | 89 mm

Aluminium lamellen komen uitstekend tot zijn recht in een modern 

of industrieel interieur. De aluminium lamellen collectie van Verano® 

bevat lamellen van drie verschillende soorten breedtematen.  

Met een brede lamel zorg je voor een rustig geheel. Wil jij een raampartij wat 

speelser aankleden? Dan zijn de smalle lamellen uitermate geschikt.

KUNSTSTOF   

52 mm | 70 mm | 89 mm | 127 mm

Kunststof lamellen hebben een geluiddempend functie en brengen 

daardoor rust in je woonkamer of kantoor. Bovendien zijn kunststof 

lamellen net als aluminium lamellen goed bestand tegen vochtige ruimtes. 

Kunststof lamellen verdedigen jouw huis zelfs tegen schadelijke bacteriën. 

Verano® heeft een unieke lijn kunststof lamellen met een antibacteriële 

bescherming.

STOF

89 mm | 127 mm

Ramen stralen onmiddellijk warmte uit wanneer ze met stoffen lamellen 

bekleedt zijn. Stof heeft een prachtige lichtfiltering en stof biedt daarnaast 

vele mogelijkheden voor texturen en transparanties.

LAMELKLEUREN
POPULAIRE KLEUREN*

Aluminium | 10.2802

Aluminium | 10.2331

Kunststof | 20.1709

Stof | 76.0097

Aluminium | 10.2275

Kunststof | 20.1708

Kunststof | 20.1711 

Stof | 76.0088

Lamellen  |  Kunststof 89 mm  |  Kleur 20.1706
* In het echt zijn onze stofkleuren nog mooier. Vraag gratis 5 kleurstalen aan via 
www.verano.nl/gratis-kleurstalen



20 21

ROLGORDIJNEN 
Rolgordijnen zijn geschikt voor iedere ruimte in het huis. Ze zorgen 

voor extra privacy in de badkamer, verduistering in je slaapkamer 

en voor de perfecte lichtinval in de woonkamer. Het vlakke doek van 

rolgordijnen zorgt voor rust en eenvoud in een ruimte. Wil je het rol-

gordijn toch een opvallende rol geven in het interieur? Dat is geen 

probleem met één van de tientallen opvallende doekkleuren.

Rolgordijnen  |  Semi-transparant  |  Kleur 72.1704
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STOFEIGENSCHAPPEN
Bij rolgordijnstoffen wordt onderscheid gemaakt tussen transparante,  

semi-transparante, lichtdoorlatende en verduisterend plus stoffen. Zo kies je 

naast de kleur van een doek ook de functie die je rolgordijn moet vervullen.

  Transparant
Met een rolgordijnen voorzien van een transparante stof komt er veel daglicht 

je woning binnen. De hinderlijke schitteringen van de zon worden door de stof 

gefilterd, maar je behoudt het zicht naar buiten.

 Semi-transparant 
Semi-transparante stof heeft een mindere mate van lichtdoorlatendheid dan 

transparante stof, daarnaast behoud je ook met deze stof het zicht naar buiten.

 Lichtdoorlatend 
Wil je een hogere mate van privacy creëren? Dan zijn rolgordijnen met een licht-

doorlatende stof voor jouw geschikter. Zoals de naam al verklapt, sluit de stof 

daglicht niet buiten maar laat deze jouw woning binnenkomen. Tegelijkertijd 

wordt het zicht van buiten naar binnen verminderd.

 Verduisterend plus
Wens jij een hogere mate van verduistering in een ruimte, zoals in je  

slaapkamer? Maak dan een keuze tussen onze verduisterend plus stoffen. De 

collectie verduisterend plus bevat stoffen in verschillende diktes en kleuren. De 

kleur en de stofdikte bepaalt de mate van verduistering. De Verano® partner kan 

jouw hierin adviseren.

STOFKLEUREN
POPULAIRE STOFKLEUREN*

72.1460

72.1312 

72.1535 

72.1501 

72.1212

72.1491 

72.1487 

72.1202 

Rolgordijnen  |  Lichtdoorlatend  |  Kleur 72.1609
* In het echt zijn onze stofkleuren nog mooier. Vraag gratis 5 kleurstalen aan via 
www.verano.nl/gratis-kleurstalen
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LINEE SHADES 
Linee shades zijn in functie vergelijkbaar met rolgordijnen maar zijn 

bijzonder door de dubbele laag zonwerende stof. Het doek van Linee 

shades bestaat uit stroken transparante en stroken zonwerende stof 

die elkaar afwisselen. Op deze manier ontstaat een speciaal effect 

voor de ramen in je woning.

Linee shades  |  Kleur 72.1202
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STOFKLEUREN
POPULAIRE STOFKLEUREN*

74.1400

74.4400

74.1401

74.4401

  74.4403 74.4402

74.5503 74.5402

Linee shades  |  Kleur 74.4402
* In het echt zijn onze stofkleuren nog mooier. Vraag gratis 5 kleurstalen aan via 
www.verano.nl/gratis-kleurstalen
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VOUWGORDIJNEN  
Vouwgordijnen zijn een modern alternatief voor klassieke gordijnen 

en kenmerken zich door de opeenvolgende baleinen die vlak voor 

het raam hangen. De stoffen van vouwgordijnen zijn divers door de 

verschillende kleuren, de verschillende texturen zorgen bovendien 

voor een luxueuze uitstraling. 

Vouwgordijnen  |  Kleur 72.1531
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Vouwgordijnen  |  Kleur 72.1452

STOFKLEUREN
POPULAIRE STOFKLEUREN*

72.1609 72.1709 

72.1501 72.1502 

72.160872.1711 

72.1523 72.1524 

* In het echt zijn onze stofkleuren nog mooier. Vraag gratis 5 kleurstalen aan via 
www.verano.nl/gratis-kleurstalen
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PLISSÉS  
Een plissé is een subtiele vorm van raambekleding. Plissés zijn gemakkelijk 

in en uit elkaar te schuiven door de gevouwen stof.  Doordat de plissés aan 

de bovenkant naar beneden kunnen worden geschoven (top-down), kun jij 

gemakkelijk de mate van inkijk bepalen. Daarnaast is het grote voordeel van 

plissés dat ze in bijna elke situatie toepasbaar zijn. Zo laten draai-kiepramen 

en koepels zich ook gemakkelijk bekleden met een plissé. 

Plissés  |  Honingraat  |  Kleur 72.0405
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TYPE PLISSÉS
Plissés zijn uitvoerbaar in 3 verschillende typen. Deze typen plissés zijn  

verschillend van elkaar door de schuifmogelijkheden van de plisséstof. Op 

deze manier kun je diverse praktische en estetische effecten creëeren.

STOFKLEUREN
POPULAIRE STOFKLEUREN*

Standaard | 72.0197 Honingraat | 72.0428 

Standaard | 72.0199 Honingraat | 73.1001 

Honingraat | 72.0405 Standaard | 72.0192

Standaard | 72.0195 Honingraat | 73.1005 

Standaard Top-down,  
bottom-up*

Dag, nacht*

Plissés  |  Kleur 72.0464*alleen handbediend  

STOFEIGENSCHAPPEN
We maken onderscheid tussen standaard plisséstof en honingraatplis-

séstof. Standaard plisséstoffen bestaan uit één laag geplisseerde stof.  

Honingraatstoffen bestaan uit twee lagen gevouwen stof in een honingraat-

structuur. Tussen de dubbele stoflaag wordt lucht vastgehouden, waardoor 

honingraatplissés de isolatiewaarde van jouw raampartij sterk verbeteren. 

Daarnaast verminderd de dubbele stof de zichtbaarheid van koordjes. De 

Verano® collectie bevat ook plisséstoffen met een aluminium coating. Deze 

coating zorgt ervoor dat plissés een ruimte kunnen verduisteren.

* In het echt zijn onze stofkleuren nog mooier. Vraag gratis 5 kleurstalen aan via 
www.verano.nl/gratis-kleurstalen
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MOTOREN 

WANDSCHAKELAAR 
Batterijgevoede wandzenders met druktoetsen kunnen dicht bij de 

raamdecoratie geplaatst worden. Door de radiobesturing zijn er geen 

kabels nodig.  

AFSTANDSBEDIENING 
Er is geen sprake van een elektrische bekabeling tussen de motor en de 

bediening. De bedienopdrachten worden verzonden via radiogolven.  

SMART HOME PROOF 
Het ultieme comfort creëer je met een Smarthome app. Zo kun jij 

met jouw smartphone en/of tablet gemakkelijk de raamdecoratie  

bedienen.

Jaloezieën  |  Aluminium 35 mm  |  Kleur 10.2733



Kijk ook eens in onze andere brochures:

Brochure garagedeuren
Brochure glas- en schuifwanden
Brochure lamellendaken
Brochure markiezen 
Brochure ritzscreens®
Brochure rolluiken
Brochure terrasoverkappingen
Brochure windschermen en schuttingen
Brochure zonneschermen

Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

20836082-200804


