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Inhoud verpakking 

- 2 sets aluminium profielen op uitvalmaat

- 2 sets aluminium profielen van 100 cm

- 1 polycarbonaat helder of opaal dubbelwandige

   kunststofplaat, breedte 980 cm.

- 20 schroeven met afdekdopjes

- 20 meter glasrubberstrip

- 8 hoekbeschermplaatjes (1 t/m 8). Deze worden gekit.

Wat niet wordt meegeleverd zijn de bevestigingsschroeven en pluggen om de 
profielen aan de muur en/of veranda te bevestigen.
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Belangrijk vóór het monteren

Algemene waarschuwing 
Als u het Verano® product zelf monteert, is dat voor uw eigen risico. Gebruik deze instructie slechts als een hulpmiddel 
en alleen bij montage van dit specifieke Verano® product. Mocht u er zelf niet uitkomen, dan kunt u altijd kiezen voor 
professionele montage. Het montageteam van uw Verano® dealer staat graag voor u klaar.

Pas op voor beschadigingen
Gebruik geen mes of ander scherp voorwerp bij het openen van de verpakking. De inhoud zou beschadigd kunnen raken. 
Leg de inhoud op een zachte ondergrond.  
Pas op wanneer u gaat boren. Vallend boorgruis kan beschadigingen veroorzaken.



Drukfouten, fouten en technische wijzigingen voorbehouden. 2

Meten en zagen van polycarbonaatplaat

De maat van de polycarbonaatplaat is 5 cm kleiner dan het driehoekige vak d.w.z. rondom 2,5 cm. 
Het zagen van de plaat kan met een normale decoupeerzaag of handzaag.

Nu de 4 sluitprofieldelen voorzien van 
gaatjes Ø 4 mm.
De lange profieldelen 6 gaatjes 10 cm. 
Vanaf de uiteinden.
De staande korte profieldelen 2 gaatjes Ø 
4 mm.
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Monteren van de polycarbonaatplaat

Het is praktisch om eerst het sluitprofiel onder te 
plaatsen en de schroeven (M4 bolkop) die meegeleverd 
zijn gedeeltelijk in te draaien. (Zorg er wel voor dat de 
polycarbonaatplaat horizontaal in het midden zit. 
Nu verder alle sluitprofielen plaatsen en vastschroeven.

De afdichting is nu nagenoeg klaar op de kleine hoeken 
linksen rechts boven. Voor het afdekken van deze open 
hoeken zijn fraaie afdekplaatjes meegeleverd. 
Deze worden gekit.
De plaatjes worden aan beide zijden aangebracht.
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controleur nr.

datum

bijzonderheden

Garantiebepalingen

De fabrieksgarantie is alleen geldig indien de montage door een erkende 
installateur is uitgevoerd.  Verano® heeft bij de fabricage van haar pro-
ducten de grootste nauwkeurigheid betracht. Mochten er zich deson-
danks, bij normaal gebruik en onderhoud, binnen 5 jaar na aankoop-da-
tum gebreken voordoen als gevolg van fabricage of constructiefouten, 
mits alle instructies die betrekking op het goed gebruik en onderhoud 
worden opgevolgd, dan zal Verano® de te vervangen materialen koste-
loos ter beschikking stellen aan de dealer. 

Garantie:

 –  Termijn wordt niet verlengd of vernieuwd door reparatie of het  
vernieuwen van defecte onderdelen;

 – Omvat niet de vervanging van zekeringen, eindschakelaars  
  en sleepcontacten;

 –  Verplichtingen van Verano® geeft de koper generlei recht op  
schadevergoeding of ontbinding van de koopovereenkomst;

 –  Verano® behoudt zich het recht, zonder voorafgaande   
kennisgeving, wijzigingen door te voeren in haar producten;

 –  Al onze transacties geschieden volgens de voorwaarden 
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven 
onder nummer 17119924;

 –  Geringe kleurafwijkingen kunnen voorkomen aangezien bestelde  
kleuren op nummer worden gedraaid of op basis van een bestaande  
kleurstaal worden nagemaakt;

 –  De laklaag is niet bestand tegen inwerken van sterke chemicaliën en /  
of bewerking met een scherp voorwerp;

 –  Kleurverlies kan optreden aangezien kleuren verweren onder invloed  
van meer of minder UV-belasting (zonlicht).

Garantie vervalt:

 – Als gevolg van onvoldoende onderhoud of onjuist gebruik;
 – De terrasoverkapping geplaatst is door een niet erkende installateur;
 – Normale slijtage als gevolg van het gebruik;
 – Verkleuring door weersinvloeden;
 – Ondeugdelijke montage.

Wederpartij kan geen ander recht aan de garantie ontlenen dan hier-
boven vermeld, met name niet het recht op vergoeding van gevolg-
schade, welke dan ook, door gebreken of derden ontstaan. Ook 
indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking. De weder-
partij vrijwaart ons tegen alle gevolgen van andere aanspraken van zijn 
afnemers. Deze garantiebepalingen zijn alleen geldig als de complete 
fabrieksgarantie retourbon ingevuld is, voorzien van de sticker met 
de barcode en opgestuurd naar Verano®.

FABRIEKSGARANTIE
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Gelieve deze kaart af te scheuren en goed te bew
aren in uw
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inistratie!

Gefeliciteerd m
et de aankoop van uw

 Verano® product! U
 bent verzekerd van jarenlang

plezier bij norm
aal gebruik van het product volgens de geëigende bedienings- en onder-

houdsvoorschriften. Alle toegepaste m
aterialen zijn aangepast aan het gebruikersdoel. 
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M
eer inspiratie? Volg Verano®!

facebook.com
/verano.nl

@
veranobv

plus.google.com
/u/0/+VeranoN

l90

pinterest.com
/veranobv

linkedin.com
/com

pany/verano-b.v.

veranobv


