
Uw  Verano® dealer:

k n i ka r m s c h e r m  

c a s s e t t e

De Cannes® is één van de vele schermen uit

het Verano® assortiment. Het is een uitstekend 

cassettescherm met duitse techniek en vormgeving.

Een compact en fraai afgeronde voorlijst.

Speciaal voor grotere breedtes, zelfs tot meer dan

1200 cm. Ingebouwde verlichting is 

mogelijk.

Fabrieksgarantie

Verano® geeft maar liefst 3 jaar garantie op haar

producten, mits alle instructies die betrekking

hebben op vakkundige montage, goed gebruik

en onderhoud worden opgevolgd. De garantie 

op het elektrisch gedeelte is eveneens geldig

voor een periode van 3 jaar en op Somfy® zelfs 

5 jaar.

Comfort en sfeer gaan bij Verano® hand 

in hand. Het zonnescherm Cannes® biedt

u groot genot en optimale bescherming.

Wonen is per definitie persoonlijk, kies 

daarom het zonnescherm dat bij u past.

De keuze bij Verano® is enorm groot.
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Verano®: fabrikant van formaat

Verano® is producent en assembleur van een 

groot aantal producten op het gebied van buiten-

en binnenzonwering. Via een uitgebreid netwerk

van dealers vinden jaarlijks de vele duizenden

Verano® producten hun weg naar de eindgebrui-

ker. Verano® is uniek als het gaat om het totale

assortiment van binnen-én buitenzonwering:

nergens is deze zo uitgebreid!

Belangrijk: goed advies is het halve werk!

De mogelijkheden voor buitenzonwering zijn

enorm groot. Een zonnescherm schaft u aan voor

een lange periode. De keuze moet precies goed

zijn. Laat u zich degelijk adviseren, dan kiest u 

het type scherm dat bij u past!

Basic scherm

De meest eenvoudige uitvoering.

Vaak toegepast onder een balkon.

Standaard scherm

Bij gesloten stand van het scherm is de doekrol

zowel aan de bovenzijde als onderzijde zichtbaar.

Semi cassette scherm

Bij gesloten stand van het scherm is de 

doekrol alleen aan de onderzijde zichtbaar.

Cassette scherm

Bij gesloten stand van het scherm is de doekrol

compleet opgesloten in het systeem. Hierdoor

wordt het doek en het mechanisme optimaal

beschermd.

Maatvoering
Muursteun

Variëteit in doeken

De keuze van het doek is erg bepalend voor de sfeer en

uitstraling van een zonnescherm en daarmee de buiten-

kant van uw woning. Daarom biedt Verano® u een breed

assortiment. U maakt uw persoonlijke selectie.

Uni: doeken die uitgevoerd zijn in één kleur

Blokstrepen: doeken met streepdessin, uitgevoerd 

in twee verschillende kleuren van gelijke breedte

Fantasiedessin: doeken met een gevarieerd streeppatroon

Image Fabrics®: doeken bedrukt naar eigen wens, dessin

of ontwerp.

Vraag naar de stalenwaaier voor een compleet overzicht!

Stabiele techniek

De Cannes® is in schuinte traploos in te stellen van

15º tot 30º (zie schema rechts). Hierdoor krijgt u

het optimale rendement uit het scherm, precies 

op maat voor uw terras.De uitval varieert van 200,

250, 300, 350 tot 400 cm. De voorlijst is perfect af

te stellen waardoor de optimale sluiting van uw

scherm wordt gegarandeerd.

Het schema (rechts) toont de mogelijkheden van

de diverse hoekinstellingen van de Cannes®, waar-

door voor u de juiste doorloophoogte ontstaat.

Hoogwaardig materiaal

De profielen van de Cannes® zijn van hoogwaardig

geëxtrudeerd aluminium: hierdoor zeer solide en

sterk. Alle bouten en moeren zijn van roestvast

staal. U zult de onderhoudsvriendelijkheid en

duurzaamheid van dit scherm veelvuldig ervaren.

Optimale bediening

De Cannes® is standaard uitgevoerd met een 

soepel lopend mechanisme middels draaistang.

Voor extra gemak kunt u kiezen voor elektrische

bediening, met of zonder afstandbediening.

Als extra optie kunt u uw zonnescherm voorzien

van een tijdklok, zon- of windautomaat. Dan gaat

uw Cannes® volledig automatisch open of dicht,

op momenten die u zelf of de weeromstandighe-

den bepalen.

Aan deze brochure kunt u geen rechten ontlenen
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Schermdoorsnede

Framekleuren Standaard Meerprijs
Technisch zilver •
RAL 9001 ivoor 5%
RAL 9016 wit 5%
RAL 8077 bruin 10% (levertijd + 3 weken)

Breedte 260cm 310cm 360cm 410cm 460cm 700cm 800cm 925cm 1200cm

Uitval 200 cm

Uitval 250 cm

Uitval 300 cm

Uitval 350 cm

Uitval 400 cm
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