
MAKE THIS YOUR MOMENT

TREND- EN URBAN COLORS
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V460 - Santander  |  Antraciet  |  Doek 70.2519

LICHT- EN
WARMTEREGULERING 
Ultraviolette straling versnelt het natuurlijke verouderingsproces, dat is  

wetenschappelijk bewezen. Dit in het achterhoofd houdende, zijn onze 

doekcollecties Trend- en Urban Colors speciaal ontwikkeld om bij te dragen 

aan de beste gezondheidsbescherming. Afhankelijk van de weefseldichtheid 

en de kleur van het doek worden zonnestralen weerkaatst, opgenomen en 

doorgeven zodra deze het zonwerende doek raken. Lichtere doeken bieden 

een minimale UV-bescherming van 95% en donkere doeken kunnen tot wel 

100% UV-bescherming bieden. De doeken in de Trend- en Urban Colors ver-

minderen daarnaast de kans op een verblindingseffect dat op kan treden 

door een te grote lichtintensiteit. Wil je meer informatie over onze zonne-

schermen, markiezen, uitvalschermen en/of verandazonwering? Bekijk dan 

onze uitgebreide brochures. 
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STOFEIGENSCHAPPEN
De Trend- en Urban Colors doekcollecties worden met de grootste zorg ont-

wikkeld, toch kan het voorkomen dat er verschijnselen in het zonwerende 

doek optreden. Ondanks de beste productie-, verwerkings- en confectie-

technieken zijn deze verschijnselen niet te vermijden en blijft de waarde van 

het zonwerende doek onverminderd. Waar moet je precies aan denken? 

KNIKVOUWEN
Bij lichte doekkleuren kunnen er in de knik pigmentverschuivingen ont-

staan bij de confectie van de doeken. Knikvouwen zien er donker gekleurd 

uit als je het doek tegen het licht houdt. 

KRIJTSTREPEN
Bij het verwerken van gefinishte doeken kunnen, zelfs met de grootste 

zorgvuldigheid, lichte strepen ontstaan. Deze strepen worden krijtstrepen  

genoemd. 

GOLVEN
In de buurt van de zomen en naden, kunnen door de dubbele lagen doek 

verschillende wisseldiktes op de doekrol ontstaan. Hierdoor kunnen stof- 

spanningen ontstaan met golven tot gevolg.

REGENBESTENDIGHEID
De doeken in de Trend- en Urban Colors zijn waterafstotend geïmpregneerd 

en, bij een minimale doekhelling van 14 graden, alleen tegen een kleine  

regenbui bestand.

KNIKVOUWEN

GOLVEN IN DE STOFBANEN

GOLVEN BIJ DE ZOMEN
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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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V360 - St. Tropez  |  Wit  |  Doek 70.2602

TREND COLORS 
Kies voor een eigentijdse kleur die bij jou of jullie past. 

Zwart is bijvoorbeeld gedurfd en maakt de natuurlijke 

tint van het licht koeler, wit en grijs hebben minder  

invloed op het licht en garanderen een rustige maar 

stijlvolle uitstraling.
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70.2744

TREND COLORS TREND COLORS

70.2756

Het aantal centimeters tot 
het patroon zich herhaald.

70.2754 70.2750 70.2749 70.2744

70.2752 70.275170.2753

70.2747 70.2746
 In het echt zijn onze doekkleuren nog mooier, vraag daarom 
altijd naar de kleurstalen bij jouw Verano® partner!
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70.2601

70.2658

70.2648 195 mm 70.2604 235 mm

70.2623

70.262570.2624

70.2618 195 mm

70.2603 70.2801

70.2739

70.274170.2742

70.2516

70.2740 70.2602
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V280 - Ipanema  |  Antraciet  |  Doek 72.2526

URBAN COLORS 
Kleur maakt sfeer, raak daarom geïnspireerd door alle 

verschillende en gedurfde kleurtinten. Blauw maakt de 

natuurlijke tint van het licht koeler, wat zorgt voor rust. 

Geel warmt juist op en zorgt voor gezelligheid.
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70.2500 70.2775

70.2745

70.2776 70.2777

70.2760

70.2501

70.2715 195 mm

70.2716 195 mm

70.2715

URBAN COLORS URBAN COLORS

70.2519

70.2529

Het aantal centimeters tot 
het patroon zich herhaald.

 In het echt zijn onze doekkleuren nog mooier, vraag daarom 
altijd naar de kleurstalen bij jouw Verano® partner!
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70.2537 195 mm

URBAN COLORS URBAN COLORS

70.2549 195 mm70.2717 295 mm

70.2769

70.276170.2767

70.277970.2774

70.2645

70.2649 195 mm

Het aantal centimeters tot 
het patroon zich herhaald.

70.2710 195 mm

70.2709 195 mm

195 mm70.2533 70.2712 195 mm 70.2708 195 mm

 In het echt zijn onze doekkleuren nog mooier, vraag daarom 
altijd naar de kleurstalen bij jouw Verano® partner!
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70.2535 195 mm

Het aantal centimeters tot 
het patroon zich herhaald.

70.2532 195 mm 70.2797

70.279770.2799

70.2798

70.2785

70.280070.2786 70.2509

 In het echt zijn onze doekkleuren nog mooier, vraag daarom 
altijd naar de kleurstalen bij jouw Verano® partner!



22 23URBAN COLORS URBAN COLORS

70.2789

70.2791

70.278770.2788

70.250770.2505

70.250470.2505

70.2506

70.2502

70.2503

70.279570.2794

70.2793
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70.2511 70.2796

URBAN COLORS URBAN COLORS

70.2651

70.265470.2659

70.2783

70.278270.2796

70.2510

70.2526 70.2605 235 mm

Het aantal centimeters tot 
het patroon zich herhaald.

70.2527

70.2657

 In het echt zijn onze doekkleuren nog mooier, vraag daarom 
altijd naar de kleurstalen bij jouw Verano® partner!
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70.2759

70.2650

70.2653 70.2652

70.275870.2757

70.2513 70.2515

70.2644



Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
23251436-230317


