VERAZUR
De “Rolls Royce” van de veranda
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VERAZUR
De “Rolls Royce” van de veranda
Het Verazur systeem biedt oneindig veel creatieve en elegante mogelijkheden. Het laat toe de stijl
van de veranda samen te smelten met het karakter van de woning.
Het is bijvoorbeeld een ware weelde met het gezin samen in een Verazur-veranda het ontbijt te
kunnen nemen en de zon te zien opgaan te midden van een mooi landschap. Het is een droom,
maar één die makkelijk te verwezenlijken is.
Het Verazur-systeem biedt ruime mogelijkheden zodat uw veranda altijd aan uw huis kan worden
aangepast, ongeacht de stijl : landelijk, klassiek of hedendaags.
Men bekomt slechts een geslaagde veranda wanneer deze in harmonie met de stijl van uw woning
wordt gebouwd.
Er kunnen onopvallende lichtpunten in de profielen worden ingebouwd die zorgen voor een
gezellige sfeer na het invallen van de duisternis.
Net als in de Veratop serie zijn de liggerprofielen aangepast voor de plaatsing van
enkele of dubbele beglazing of voor dakplaten in diverse beschikbare diktes.
De dakdragers van deze veranda zijn buisvormig en liggen
onder het dakvak.
Onze systemen kunnen samen gecombineerd
worden met onze raam- en deurprofielen,
schuiframen of vouwdeuren.

Technische kenmerken :
Isolatie

d.m.v. PVC-profiel

Helling

7.5° - 45 °

Glasdikte

6 - 32 mm

Afvoer

ingewerkt of zichtbaar

Aanpassing schrijnwerken alle Van Beveren systemen
Dakliggers

rechthoekige liggers 58, 95 en 112 mm, gemouleerde buisliggers 112 mm

Goot

vlak, met sierlijst of victoriaans

Muuraansluiting

aluminium afwerkingsprofiel
aangepast scharnierend kantenprofiel (naargelang dakhelling)

Muurprofiel

isolatie door 2 profielen

Liggers

aluminium spanprofiel of te klipsen dichting in gecoextrudeerd EPDM rubber wit

UW CONSTRUCTEUR
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