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Dit is niet zomaar een product.
Wij streven naar het beste product,
speciaal voor u.
Hoe wij perfectie nastreven leest u op de
Deluxe

volgende pagina’s.

Met eigen ogen zien?
U bent van harte welkom!
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Inmeten en montage
Maatwerk. Vele zeggen het te kunnen, maar waar weinig leveranciers

Perfectie

kunnen het ook écht. Op maat gemaakte verandazeilen, is

Het perfecte product, volledig op maat gemaakt. Dat is

precisiewerk. En dat is precies onze specialiteit. De uitvoering, de

waar wij voor staan. Ons product is gemaakt om langdurig

kleur en de maatvoering is geheel naar uw wens in te vullen.

plezier van te hebben, samen met u oud te worden. Dat
is geen slogan maar een garantie.

‘Meten is weten’
Voor zeilen die perfect passen op uw veranda, adviseren we om het

In uw zoektocht naar het perfecte verandazeil, is het

inmeten en monteren van de verandazeilen aan ons over te laten.

belangrijk dat u op een aantal zaken let. Om te voorkomen

Op die manier is tevredenheid gegarandeerd. In de praktijk komen

dat u verdwaald in het grote aanbod aan leveranciers, en

wij nauwelijks veranda’s tegen die waterpas staan, om nog maar te

eindigt met een kwalitatief slecht product, nemen wij u

zwijgen over de ondergrond. Al deze afwijkingen nemen wij mee bij

graag mee door het selectieproces.

het produceren van uw verandazeil. Een kleine fout met het inmeten
en het verandazeil is niet meer zo strak als u gehoopt had.

Wij vertellen u graag waar u vervolgens op moet letten
om tot de juiste aankoop te komen:
- Inmeten en montage
- Systeem
- Doek kwaliteit
- Raamfolie
- Stikken en Lassen
- Afspanning

Systeem
Het is belangrijk om na te denken over welke functionaliteiten voor u belangrijk zijn. Als u gebruik maakt van ‘blinde
ritssluitingen’, dan kan elk gewenst deel worden opgerold. Het voordeel van ritssluitingen in een verandazeil is dat
je eenvoudig segmenten kunt oprollen. Het systeem waarmee het zeil wordt gemonteerd speelt een grote rol in de
houdbaarheid van het zeil en het leefklimaat in uw veranda.
Daar waar de meeste aanbieders gebruik maken van tourniquets (gaten in het zeil die over de tourniquets worden
geschoven), maken wij gebruik van een veel waardevoller middel.

- Productprijs
De Gondula wordt standaard gemonteerd door middel van alu profielen (ook in kleur), aan zowel de boven- als
zijkanten. Dit zorgt ervoor dat het verandazeil altijd strak gespannen staat en 100% regen- en winddicht is. Daarnaast
kunt u het verandazeil van binnen- en van buiten openen, in tegenstelling tot het systeem met tourniquets. Tevens
isoleert dit systeem beter.

Voordelen van ons systeem:
-

Verandazeil staat altijd strak

-

100% water- en winddicht

-

Openen van binnen en buiten

-

Betere isolatie
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Kleuren en Materialen

Transparante folie

Alleen het beste doek kan u langdurig plezier

Voor de levensduur van het verandazeil, is de

garanderen. Voor de confectie van de Gondula

kwaliteit van raamfolie essentieel. De Gondula en

en Gondula Deluxe passen wij enkel hoogwaardig

Gondula Deluxe worden standaard voorzien van

kwaliteitsmerk Serge Ferrari toe. Dit doekmateriaal,

hoogwaardige 0,5mm dik, zon- en schimmelwerende

een polyester weefsel met PVC- coating, is:

raamfolie.

- Duurzaam
- Vlamvertragend

Exclusief!

- Waterdicht

Doordat de folie krimpt door weersinvloeden,

- Slijtvast

ontstaan er bobbels in het transparante gedeelte.

- Eenvoudig te reinigen

Wij zijn de enige fabrikant in Nederland met een
hoogwaardige krimpmachine, waarmee we deze

De lichte textuur en matte coating geeft de

oneffenheden kunnen voorkomen.

producten een luxe uitstraling.

De raamfolie wordt voorbehandeld waardoor de
transparante folie mooi blijft.

De volgende standaardkleuren zijn uit
voorraad leverbaar:

Productiemethode:
Erg belangrijk voor de kwaliteit van het verandazeil is de methode
van fabricage.

Wit
RAL 9010

Crème wit
RAL 9001

Antraciet grijs
RAL 7016

Donker grijs
RAL 7037

De Gondula en Gondula Deluxe worden door middel van een
hoogfrequent lasmachine gefabriceerd. Hoogfrequent lassen
heeft vele voordelen ten opzichte van conventonieel stikken:
• Optisch gezien veel mooier
• Materiaal loopt naadloos in elkaar over
• Verbinding erg stevig, terwijl stiknaden na enige tijd kunnen
loslaten.
• Makkelijk schoon te houden (stiknaden worden snel vies)

Kwaliteit
& Comfort

Gondula Deluxe®
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Elektrische systeem
De Gondula Deluxe is de elektrische variant van de Gondula en wordt standaard voorzien
van één groot raam, waardoor het zicht en licht behouden blijft.

De Gondula Deluxe wordt standaard voorzien van een

Het scherm bestaat standaard uit een raam ter hoogte van 185cm en een strook doek aan de
onderkant. De verdeling van de raamfolie en het doek is geheel naar wens.
Dit hoogwaardige doek van Serge Ferrari is winddicht, waterdicht en eenvoudig te reinigen.

geleverd waarmee u alle schermen afzonderlijk en/of

somfy motor. Tevens krijgt u een afstandsbediening erbij
gezamenlijk kunt bedienen. Ook kunt u een favoriete
stand inprogrammeren.

Met slechts één druk op de knop, kan het scherm in iedere gewenste positie geplaatst
worden, afgeschermd tegen regen en kou.

De kabel aan de motor is standaard 2,5m lang,
deze kunnen wij door middel van een stekker of

Dit elektrische scherm biedt enkele grote voordelen zoals:
• Gebruiksvriendelijkheid
• Comfort van het allerhoogte niveau
• Vrij uitzicht naar buiten

wandcontactdoos voor u aansluiten.

Deluxe

Kwaliteit
De productie van de Gondula Deluxe gebeurt van a tot z
binnenshuis. Door te werken met de beste materialen en
de meest geavanceerde apparatuur kunnen wij de beste
kwaliteit garanderen.
De Gondula Deluxe wordt aan de zijkanten voorzien
van een zipper, welke in de zijgeleiders gefixeerd

Exclusief!
Door de aanschaf van een speciale machine kunnen
wij, in tegenstelling tot andere leveranciers de zipper
direct op de raamfolie lassen.

wordt. Omdat er hierdoor geen opening meer langs de
zijgeleider is en het doek niet-winddoorlatend is, vermijd
u de koude wind.

Deze techniek zorgt ervoor dat het scherm over de
gehele breedte even dik is, en het geleidelijk zonder
plooien oprolt. De omranding PVC doek heeft als
gevolg dat de zijkanten dikker zijn, waardoor het
doek gaat wringen wanneer het wordt opgerold.

“Genieten van extra leefruimte en het houdt de temperatuur goed vast“

“Met slechts één druk op de knop, open ik mijn veranda”

www.verandazeilen.nl producent van de
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Zelf voelen en beleven?
Wij nodigen u graag uit in onze showroom.
U kunt daar zelf de proef op de som nemen en
kennismaken met onze materialen, modellen
en kleuren.
Wij zijn op afspraak zaterdagen en zondagen
geopend.

Heythuyserweg 12a
6085 NH Horn Nederland

Reguliere openingstijden

Tel: +31 (0)475 - 58 23 67
E-mail: info@verandazeilen.nl

Maandag t/m Vrijdag 8:30-17:00u
Zaterdag: op afspraak
Zondag: op afspraak
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