
MAKE THIS YOUR MOMENT

ROLLUIKEN
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Zou jij ook graag dat uur langer in bed willen blijven liggen in het weekend? Extra energie 

verzamelen zonder dat je vroeg gewekt wordt door het invallende dag- en/of zonlicht. 

Dat de kinderen dan ook wat langer slapen is natuurlijk mooi meegenomen! Zie jij het 

ook wel zitten, iedere zondagochtend net wat later en helemaal uitgerust van start gaan 

met een uitgebreid ontbijt op bed? 

V010 - Space  |  V01 Wit  |  Schuine kap

Wij 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 de rolluiken 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!
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EEN GOEDE NACHTRUST
Onze drukke levens zorgen ervoor dat we nauwelijks aan voldoende slaap toekomen 

en dat terwijl slaap zo enorm belangrijk is voor onze gezondheid. Voldoende nachtrust 

zorgt ervoor dat onze hersenen de kans krijgen onze emoties en sociale interacties te 

verwerken. Sport je regelmatig? Het herstel van fysieke inspanningen wordt ook voor  

een groot deel in je slaap voltooid. Met rolluiken creëer je rust in je slaapkamer zodat 

je die nodige slaapuren ook daadwerkelijk haalt. Zo sta je iedere ochtend op met 

voldoende energie om wat van de dag te maken!

V030 - Steady  |  V01 Wit  |  Schuine kap
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COMFORTABEL WONEN  
Rolluiken zijn een multifunctionele producten. Naast de verduisterende werking zorgen 

ze namelijk ook voor extra veiligheid in je woning. De constructie van de lamellen maakt 

het namelijk nagenoeg onmogelijk om de rolluiken te forceren. De isolerende werking 

van rolluiken helpt bovendien bij het reguleren van het binnenklimaat. ’s Zomers houd 

je de warmte gemakkelijker buiten de deur en ’s winters is het gemakkelijker om de  

gecreëerde warmte binnen te houden. Op deze manier kun je niet alleen aanzienlijk op 

je stookkosten besparen maar ben je bovendien milieubewust bezig.

V030 - Steady  |  V01 Wit  |  Schuine kap
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SOLARMOTOREN
Met de toenemende belangstelling voor duurzame producten winnen ook rolluiken op 

zonne-energie enorm aan populariteit. Een solarmotor voor een rolluik op zonne-energie 

bestaat uit een batterij en een zonnepaneel. Het zonnepaneel wordt aan de voorzijde 

van de omkasting geplaatst zodat deze voldoende wordt blootgesteld aan de zon. De 

batterij van de solarmotor zorgt ervoor dat er voldoende energie wordt opgeslagen om 

het rolluik aan te kunnen sturen. Solarmotoren bieden diverse voordelen:

 Duurzame aansturing

 Geen stroompunt nodig

 Geen hak- of breekwerk in muren of kozijnen

 Eenvoudige montage van buitenaf

V908 - Ledro  |  Antraciet structuur
V020 - Elegant  |  V72 Zwartgrijs  |  Schuine kap   
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GEGARANDEERDE 
KWALITEIT

Wij staan volledig achter de kwaliteit van onze 

producten, daarom ontvang je maar liefst vijf jaar 

garantie. Onze producten zijn te herkennen aan 

het chroomkleurige merklogo en aan de sticker 

met de unieke productcode. 

V030 - Steady  |  V72 Zwartgrijs  |  Schuine kap   

DUURZAAM 
ALUMINIUM

BESPAAR OP 
ENERGIE

De profielen van onze rolluiken zijn gemaakt van 

hoogwaardig aluminium. Aluminium beschikt 

over de eigenschappen dat het nagenoeg onder-

houdsvrij is en een lange levensduur garandeert. 

Wij zijn trotse eigenaar van het AluEco certificaat. 

De stichting AluEco bevordert duurzaamheid en 

ziet erop toe dat recycling van aluminium tot 

hoogwaardige producten plaatsvindt. 

Uit onderzoek van TNO is gebleken dat onze 

rolluiken bijdragen aan energiebesparing, 

de warmteweerstand van ramen neemt met  

0,15 m2K/W toe wanneer rolluiken worden toe- 

gepast. In woningen betekent dit een besparing 

van 4% tot 14% op het energieverbruik voor  

ruimteverwarming. In de zomer wordt daarnaast 

tussen de 61% en 72% bespaard op het energie- 

verbruik voor koelen, in vergelijking met een  

woning zonder zonwerende maatregelen.



12 13

V020 - Elegant  |  V01 Wit  |  Schuine kap

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 jouw 

kozijnen of 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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POPULAIRE LAMELKLEUREN

V01 Wit

V19 Antraciet

V66 Kwartsgrijs

V72 Zwartgrijs

V73 Ombergrijs

V02 Grijs

V03 H-Beige

V04 Bruin

V05 Creme

V07 Ivoor

LAMELKLEUREN
De kleur van jouw rolluiken is bepalend voor de uitstraling van jouw woning, rolluiken zijn immers altijd 

zichtbaar aan de gevel. Verano® biedt een ruime keuze aan lamelkleuren, daarnaast is het mogelijk om de 

omkasting tegen meerprijs in iedere gewenste RAL-kleur te laten coaten. 

MEEST VERKOCHTE OMKASTINGKLEUREN

OMKASTINGKLEUREN
Net als de kleur van de lamellen, is de kleur van de omkasting bepalend voor de uitstraling van jouw  

rolluiken. De omkasting kan in iedere gewenst kleur gecoat worden, onderstaande kleuren kunnen wij zelfs 

extra snel leveren. 

V01 Wit V02 Grijs V03 H-Beige V04 Bruin V05 Creme V07 Ivoor

V020 - Elegant  |  V72 Zwartgrijs  |  Schuine kap   
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V020 - Elegant  |  V01 Wit, V19 Antraciet  |  Schuine kap

VERANO® ROLLUIKEN
Op basis van de ervaring die we de afgelopen decennia hebben 

opgedaan met de assemblage en  distributie van diverse soorten 

rolluiken hebben we in 2021 in samenspraak met onze Verano® 

partners de rolluiken V010 - Space en V020 - Elegant geïntroduceerd. 

De ontwikkeling van deze rolluiken is tot stand gekomen door een 

jarenlange studie met betrekking tot efficiëntie, functionaliteit en 

esthetiek. De vele standaardkleuren zorgen bovendien voor een 

naadloze kleurenmatch met de overige producten uit de Verano® 

collectie.

V010 - SPACE 
Met het rolluik V010 - Space profiteer je van alle productvoordelen die 

rolluiken bieden. Het rolluik werkt verduisterend, zonwerend en zorgt 

voor thermische isolatie van je woning. Het rolluik beschikt over een 

relatief licht pantser met een kleine oproldiameter en is daarom uit te 

voeren met een kleine omkasting. Tot slot is het rolluik V010 - Space 

prijstechnisch interessant. 

 Prijsgunstig

 5 standaard kleuren

max.
 3000 [mm]

max.
 3000 [mm]

NIEUW
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V030 - STEADY 
Rolluik V030 - Steady beschikt over een robuust pantser dat zorgt voor

stabiliteit en stevigheid. Dit rolluik is met de maximale breedte van wel

3700 mm in staat om enorme ramen te overspannen. Met deze oplossing 

zorg je voor een extra isolerende laag tegen warmte, kou en geluid.  

Tot slot zorgt de toepassing van dit rolluik voor een extra veilige woning.

    Robuust pantser

 16 standaard kleuren

max.
 3700 [mm]

max.
 3000 [mm]

V020 - ELEGANT 
Het rolluik V020 - Elegant heeft een goede verduisterende werking  

maar doet haar naam vooral eer aan door de elegante uitstraling. 

Doordat de extra kleine rolluikkast zelfs bij grote pantsers kan worden 

toegepast wordt het gevelbeeld van je woning minimaal aangepast.  

Met een maximale hoogte van 4 meter kan dit rolluik enorme 

oppervlakten overspannen. Het rolluik is tot slot uitvoerbaar in 16 

standaard kleuren, zo zorg je voor een mooie kleurenmatch met je 

kozijn of gevel.

 Kleine omkasting

 16 standaard kleuren

max.
 3000 [mm]

max.
 4000 [mm]

NIEUWNIEUW

V020 - Elegant  |  V01 Wit  |  Schuine kap   
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AFMETINGEN
2400-A-90

3EN 1932    Klasse 
4

*Deze grote rolluiken, ook wel rolpoorten genoemd, zijn geschikt voor extra grote oppervlakten. 

Let op: de maximale afmetingen kunnen niet altijd gecombineerd worden, vraag uw Verano® partner naar de mogelijkheden.

Rolluiken Rolpoorten

TYPE V010 - Space V020 - Elegant V030 - Steady RV 40 RV 41 RV 55* RV 77*

Kap schuin

Kap rond

Kapmaten [mm] (b x h) min. 137 x 137   -  max. 205 x 205 min. 137 x 137  -  max. 205 x 205 min. 137 x 137  -  max. 205 x 205 min. 150 x 150  -  max. 205 x 205 min. 150 x 150   -  max. 205 x 205 250 x 250  of  300 x 300 300 x 300  of  360 x 360

Max. breedte [mm] 3000 3000 3700 3700 3000 4200 4400

Max. hoogte [mm] 3000 4000 3000 3000 3000 3300 4000

Max. oppervlakte [m2] 9 12 8 8 7 14 15

Pantser gewicht [kg/m2] 2,8 2,8 2,9 3,5 2,5 5,0 6,0

Handbediend Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Optioneel Optioneel

Elektrisch met vaste schakelaar Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

Elektrisch, radio-gestuurd Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel

Elektrisch, Smart Home proof Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel Optioneel



22 23

Geleiders Geleiders

Type H 25/HTF H 25/HTF + borstels HS 25/LHTF HS 25/LHTF + borstels H 17/HF UPH 240 UPH 260 UPH 89

V010 - Space Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

V020 - Elegant Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

V030 - Steady Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard

RV 40 Standaard - Standaard - Standaard - - -

RV 41 Standaard - Standaard - Standaard - - -

RV 55 - - - - - Standaard Meerprijs -

RV 77 - - - - - - - Standaard
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GELEIDERTYPES



Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

20961701-220622

Kijk ook eens in onze andere brochures:

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


