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de Catalunya University. Van

een eigen, uniek uitgevoerde
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zich de meeste energielekken

een simpel zonnescherm en een,

dimensie aan toe. We zijn dus
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waarbij het uitzicht naar buiten
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behouden blijft, terwijl schittering

van dubbel, triple glas. En dat

SilverScreen. Met als resultaat

Daarom steken we veel tijd,

en warmte-overdracht door

duurzaam en comfortabel geen
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geld en energie in onderzoek en
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VEROSOL
BINNEN BUITENGEWOON GOED
Natuurlijk wil je comfortabel wonen.
In de zomer moet het binnen lekker

meerdere transparanties en modieuze

reflecterend waardoor je geen last

kleuren, stoffen en dessins. Zo maak je

van inkijk heeft. Bovendien weerkaatst

koel zijn en in de winter aangenaam

van je huis een comfortabel thuis.

de binnenzonwering de reflectie

het uitzicht, ook als de zonwering

Ongeëvenaarde kwaliteit

bij televisiekijken of werken achter

Het effect van Verosol

de computer. Kortom: Verosol biedt

binnenzonwering is aantoonbaar. Het

binnenzonwering van ongeëvenaarde

Verosol biedt het allemaal. In haar

aluminiumlaagje aan de raamzijde

kwaliteit.

60-jarige bestaan heeft Verosol

op de binnenzonwering reflecteert

zich ontwikkeld tot dé expert in

de zonnestraling en voorkomt

binnenzonwering. De basis voor

Made in Holland

daardoor dat je huis opwarmt in de

Met Verosol kies je dus voor comfort.

deze superieure producten: het

zomer. In de winter zorgt hetzelfde

En voor een 100% Nederlands bedrijf.

unieke gemetalliseerde doek met

gemetalliseerde doek ervoor dat de

Alle producten worden in ons eigen

warmtewerende, isolerende en

warmte binnenshuis blijft. Dat is niet

land ontwikkeld en gemaakt. Bovendien

sfeercreërende kwaliteiten.

alleen heel comfortabel, je bespaart er

is Verosol de duurzaamste keuze. De

Verkrijgbaar in een compleet

ook nog eens energie mee. En dan het

binnenzonwering bestaat uit uitsluitend

assortiment plissés, rolgordijnen,

uitzicht. Met Verosol kan je overdag

ecovriendelijke materialen en is op

panelen, lamellen, jaloezieën en

perfect naar buiten kijken. Tegelijkertijd

energiezuinige en milieuveilige wijze

gordijnstoffen. Je kan kiezen uit

is de gemetalliseerde laag op het doek

gemaakt.

warm. Bovendien wil je genieten van
naar beneden is.

van het zonlicht dat zo hinderlijk is

Sfeervolle zonwerende en isolerende gordijnen

“HET EFFECT
VAN VEROSOL
BINNENZONWERING
IS AANTOONBAAR”
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VEROSOL VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE DOEKSOORTEN EN VELE MODIEUZE KLEUREN

VAN TRANSPARANT
TOT VERDUISTEREND
Alle Verosol producten zijn gemaakt

van hoogwaardig doek waarmee elke
gewenste mate van verduistering,
transparantie en privacy wordt

gecreëerd. Bij zo’n uniek product
hoort een unieke geschiedenis…

WELK DOEK PAST HET BESTE BIJ JOU?
Hoe kies je het Verosol product dat bij jou past?
Belangrijk is allereerst voor welke ruimte de
binnenzonwering is bestemd. Zo is in de slaapkamer
privacy belangrijk, terwijl de werkruimte om
daglicht vraagt. Daarnaast is de geveloriëntatie
essentieel. Voor ramen op het zuiden heb je
meer zonwering nodig. Aan de hand van het
verschillende stoffenaanbod kan je de mate van
transparantie en zonwering bepalen. Vervolgens
kan je uit verschillende kleuren en dessins kiezen.
De producten van Verosol zijn uitstekend met
elkaar te combineren. Overdag behoud je het
uitzicht en ’s avonds geven ze privacy.

wordt aangebracht, zorgt dit voor de
perfecte weerkaatsing van zonlicht.
Hij ontwikkelt een machine om dit
metaallaagje aan te brengen en de
basis voor het latere bedrijf Verosol is
gelegd. Zijn idee – gemetalliseerd doek
als binnenzonwering – is nog steeds

Het verhaal van Verosol begint in

springlevend. Verosol heeft de techniek

New York. Het is 1963 als de

van het metalliseren in de loop der jaren

Rotterdamse scheepsbouwer

steeds verder verbeterd.

Cornelis Verolme een bezoek brengt
Cornelis Verolme keurt het gemetalliseerde doek

aan de stad. Bij het zien van de glazen

Het geheim van Verosol

wolkenkrabbers vroeg hij zich af

Het metalliseren van doek is meteen ook

hoe er in deze wolkenkrabbers een

het geheim van Verosol. De crux zit hem

prettig binnenklimaat gecreëerd kon

in de voorbehandeling van het textiel.

worden. Terug in Nederland bedenkt

Het speciaal geweven textiel wordt

Het metalliseren is vervolgens een

uitzicht naar buiten gewenst is. Dit

begonnen is, zijn verkrijgbaar onder

hij de oplossing: wanneer er een

grondig schoongemaakt, zodat de

vak apart. Een aluminiumlaag op

doek is er ook in een ongemetalliseerde

de naam Originals. Dit doek van

ultradun aluminiumlaagje op textiel

hechting van het aluminium maximaal is.

een egaal vlak aanbrengen, zoals in

variant VeroScreen, geschikt voor

100 procent polyester wordt toegepast

de verpakkings-industrie gebeurt, is

vochtige ruimtes zoals keukens.

in plissés en rolgordijnen, maar ook in

SilverScreen: De bestseller van Verosol

De unieke honingraatstructuur van Verosol

eenvoudig. Textiel is onregelmatig van

paneelgordijnen en verticale lamellen.
EnviroScreen

Het Originals doek is verkrijgbaar in

Ook het doek EnviroScreen is robuust,

vijf transparanties, zes doeksoorten

waarmee Verosol zich duidelijk

open transparant en zeer reflectief.

en 36 kleuren per doeksoort.

onderscheidt.

Gemaakt van polyester, dus uitstekend

structuur en daardoor veel moeilijker
te metalliseren. Dat is de vakkennis

recyclebaar. EnviroScreen is de meest

BRANDVERTRAGENDE
MATERIALEN

“HET
METALLISEREN
VAN DOEK IS
HET GEHEIM VAN
VEROSOL”
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De Verosol producten zijn niet
alleen heel duurzaam, maar ook
nog eens zeer veilig. Verosol
maakt gebruik van ingeweven
brandvertragers, zoals
bijvoorbeeld Trevira CS.
Deze brandvertragers zijn
essentieel voor de brandveilig
heid binnenshuis en kunnen
de verspreiding van brand
voorkomen of vertragen.

VeroCell

De doeken van Verosol

duurzame keuze binnen de Verosol

Verosol is verkrijgbaar in verschillende

collectie. Het is verkrijgbaar als

die is opgebouwd uit een speciale

doeksoorten waarmee elke gewenste

rolgordijn en paneelgordijn.

honingraatstructuur. Omdat er geen

mate van verduistering, transparantie
en privacy kan worden bereikt.

VeroCell is een aparte productgroep

koordjes zichtbaar zijn, zijn de VeroCell
OmniaScreen

producten perfect voor ruimtes waar

Het doek OmniaScreen is een stevig

privacy en verduistering gewenst zijn,

Welke doeken heeft Verosol in

doek, heel geschikt voor rolgordijnen

zoals slaapkamers. Deze dubbelplissé,

de collectie?

en paneelgordijnen. Het doek reflecteert

gemaakt van 100 procent polyester,

goed door de gemetalliseerde

verkrijgbaar in semi-transparant,

SilverScreen

achterzijde en behoudt daarnaast

ondoorzichtig en block out.

Allereerst SilverScreen, de bestseller

een ontzettend mooi doorzicht.

van Verosol. Een stevig doek van

OmniaScreen is beschikbaar in zes

glasvezel en PVC dat zonlicht optimaal

basic kleuren die bij elke woonwens

reflecteert, zelfs in donkere kleuren.

en woonstijl past; wit, beige, licht grijs,

polyester gordijnen voorzien van een

SilverScreen is verkrijgbaar in een

donker grijs, bruin en zwart.

gemetalliseerde laag. Kant-en-klaar

open transparantie als rolgordijn en
paneelgordijn. Ideaal voor ramen waar
veel zon op staat, maar waar wel

Gordijnen
Verosol heeft ook een eigen collectie

en op maat gemaakt. Verkrijgbaar in
Originals

transparant en semi-transparant in

De stoffen waar Verosol ooit mee

meerdere trendkleuren.
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HOE WERKT VEROSOL?

WARMTEWEREND,
ISOLEREND, SFEERCREËREND
Verosol houdt de warmte in de

zomer buiten en in de winter binnen.

Bovendien biedt de binnenzonwering
overdag wel uitzicht, maar geen
inkijk. Hoe is dit mogelijk? De

techniek achter ‘warmtewerend,
isolerend, sfeercreërend’.

Ing. Evert Bos, Productmanager Verosol

zichzelf geen warmte”, legt Bos uit.

Verosol binnenzonwering zorgt

isolerende werking. Daarnaast straalt het

“Zonnestralen worden pas warmte

ervoor dat het niet zover komt.

gemetalliseerde doek weinig warmte af.

als het geabsorbeerd wordt door het

Het gemetalliseerde doek weert de

Bos: “Vergelijk het met een thermoskan;

interieur, bijvoorbeeld door de bank of

zonnestraling en daarmee de warmte.

het aluminiumlaagje in de fles zorgt

het tapijt. Wanneer je de zonnestraling

Bos: “Om de warmte tegen te houden

ervoor dat de inhoud warm blijft.

weerkaatst, wordt deze via het raam

heb je reflectief materiaal nodig. Een

Zo werkt Verosol ook. Je kunt zeggen

weer naar buiten getransporteerd en

wit doek is geschikt, maar laat ook

dat de aluminiumlaag die in de zomer

voorkom je opwarming. Met andere

heel veel licht door. Dat zorgt voor

het zonlicht weerkaatst, in de winter

Het is één van de grootste misvattingen

woorden: je kunt met binnenzonwering

verblindingshinder. Daarom kiezen

de warmte binnen houdt. Dit zorgt

die ing. Evert Bos, productmanager

de warmte uitstekend buiten houden.”

wij voor doek met een aluminium

voor meer comfort in huis.’’ Een groot

laagje. Dat weerkaatst de straling het

voordeel van deze isolerende werking

Warmtewerend

beste.” Het resultaat: een koeler huis.

van Verosol is natuurlijk dat hierdoor

Verosol binnenzonwering is dé oplossing

Laboratoriumtesten wijzen uit dat,

mensen denken dat binnenzonwering

voor veel moderne woningen waar het

Verosol binnenzonwering het thuis

energie wordt bespaard. Uit onderzoek

het paard achter de wagen spannen

in de zomer vaak onaangenaam warm

tot maar liefst vijf graden koeler kan

is”, zegt hij. “Omdat de zonwering

is. Zonlicht komt door grote ramen naar

houden.

aan de binnenkant zit, denkt men

binnen en de temperatuur loopt binnen

dat de zonnestraling en daarmee de

snel op. Door goede isolatie van het huis

warmte al in het huis is. Straling is op

blijft deze warmte in huis hangen.

van Verosol, regelmatig tegenkomt:
zonwering is alleen effectief als het aan
de buitenkant van een huis zit. “Veel

Verosol doeksoort
Originals transparant
Originals semi-transparant
Originals ondoorzichtig
Originals block out
OmniaScreen 3% OF*
EnviroScreen 2% OF*
SilverScreen 4% OF*
SilverScreen 2% OF*

Doeknummer
816
812
878
890
293
802
205
202

Warmtewering
59%
67%
71%
71%
73%
73%
75%
78%

Lichtwering
75%
92%
98%
100%
95%
97%
95%
97%

De bovengenoemde waarden zijn bepaald i.c.m. HR++ glas (ref. type C EN14501) en zijn gebaseerd op onafhankelijke meetdata
bij een zwart doek. *OF: Openess Factor is het percentage van de openheid van de zonwerende garen, hoe hoger het
percentage hoe meer dit ten goede komt aan het doorzicht.

Isolerend
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25 procent van de stookkosten.
Sfeercreërend

Het derde kenmerkende voordeel van

“JE KUNT MET
BINNENZONWERING DE
WARMTE UITSTEKEND
BUITEN HOUDEN”

Terwijl Verosol de warmte in de zomer

Verosol is dat er overdag geen inkijk is.

tegenhoudt, zorgt de gemetalliseerde

Ook hiervoor zorgt het reflecterende

binnenzonwering er in de winter

aluminiumlaagje: dit blokkeert het

juist voor dat deze binnen blijft. Als

zicht naar binnen. Het mooie is dat de

het buiten koud is gaat er normaal

bewoners wel gewoon naar buiten

minuscule gaatjes. Als daar de zon op

van Verosol blokkeert juist dit diffuse

gesproken veel warmte verloren via

kunnen kijken. Bos legt uit hoe dit kan.

schijnt, komt er weliswaar veel licht

licht. De aluminiumlaag sluit het garen

de ramen, zelfs in moderne huizen met

“Om door doek heen te kunnen kijken,

binnen, maar heb je geen doorkijk.

volledig af. Hierdoor kan er geen licht

dubbel glas. Verosol gaat dit op twee

moeten er gaatjes in zitten. Maar zelfs

Een voorbeeld hiervan zie je op de

meer door het doek gaan, alleen nog

manieren, of zelfs triple tegen. Allereerst

dat is niet voldoende, want er gaat

afbeelding hieronder. Het doek licht

maar door de gaatjes in het doek. Door

door het luchtlaagje dat tussen de

dan niet alleen licht door de gaatjes,

als één vlak op. Dit verblindende effect

het weghalen van het diffuse licht is er

binnenzonwering en het raam ontstaat.

maar ook door het doek zelf. Stel, je

wordt veroorzaakt door zogenaamd

zelfs met vier procent gaatjes een goed

Deze stilstaande lucht heeft een

hangt voor het raam een wit laken met

‘diffuus licht’. Het gemetalliseerde doek

doorzicht te bereiken’’

NORMAAL DOEK

Ongemetalliseerd (raamzijde)

blijkt dat dit kan oplopen tot wel

VEROSOL DOEK

Ongemetalliseerd verlicht (discomfort: veel diffuus licht, het
doek absorbeert en warmt daardoor op)

Gemetalliseerd doek (raamzijde)

Gemetalliseerd doek verlicht (comfort: geen diffuus
licht, het doek reflecteert en warmt bijna niet op)
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VEROSOL THUIS BIJ DE HEER EN MEVROUW KESSELS

‘HET IS DIRECT MINDER WARM
IN DE WOONKAMER’
John Kessels woont samen met
zijn vrouw Victorine in een

opvallend appartementengebouw
in Eindhoven. Het vele glas biedt

een prachtig uitzicht, maar goede

binnenzonwering is onmisbaar. Het

echtpaar koos bewust voor Verosol.
“Je merkt het effect direct”.

Eindhovens Dagblad. De ellipsvormige

vanwege de zonwerende kwaliteiten

toren is van binnen net zo bijzonder als

en de transparantie van het doek. Dat

van buiten. Dankzij de vele ramen van

is een goed advies gebleken. Op het

vloer tot plafond biedt het appartement

moment dat de zon fel op de gevel

volgens Kessels een ‘prachtig uitzicht

staat, doen we de zonwering naar

van 300 graden’. “We kijken op de

beneden en merken we direct het

binnenstad van Eindhoven: drie kerken,

effect. Het wordt minder warm in de

de winkelcentra Piazza Center en

woonkamer.”

Heuvel, de Witte Dame, maar ook veel
Na tien jaar uitsluitend in het

groen. Als het helder weer is, zien we

Zuid-Franse Juan-Les-Pins te hebben

de toren van Tilburg.”

gewoond, hebben John Kessels en
zijn vrouw sinds enkele maanden ook
weer een huis in Nederland. “Het is een

Stijlvol interieur
“Het mooie van Verosol is dat het
doek transparant is. Het weert de

Transparant en zonwerend

stralingswarmte, maar je kunt er

Negen ramen van een meter breed

ook nog steeds doorheen kijken.

beetje de omgekeerde wereld”, zegt

op het zuiden, dat vereist goede

Daardoor zijn we niet afgesloten

de gepensioneerde marketingdirecteur.

binnenzonwering, weet Kessels.

van de buitenwereld als we de

“Eindhoven is ons pied-á-terre.

“De zon staat van elf uur ’s ochtends

binnenzonwering naar beneden hebben.

We wonen natuurlijk heerlijk in Frankrijk,

tot acht uur ’s avonds op de gevel.

Dat vonden wij ook belangrijk.”

maar gezien onze leeftijd wordt de

Dan kan het binnenshuis erg warm

Kessels is blij met de bewuste keuze

behoefte om in Nederland te zijn

worden. Daarom zijn we op zoek gegaan

voor Verosol. “Wij zijn nogal met

steeds groter. We willen regelmatig

naar goede binnenzonwering. We

interieur bezig en denken goed na

onze kinderen en kleinkinderen zien.

hebben ons uitgebreid laten

voordat we dingen aanschaffen. In het

Daarom hebben we besloten om dit

voorlichten en kwamen zo bij

appartement ligt bijvoorbeeld een

appartement te kopen. Het is zo’n fijne

Verosol terecht. In de Ambiance

zwarte Chinese basaltvloer. Daar heb je

plek dat we waarschijnlijk wel wat vaker

zonweringswinkel in Eindhoven hadden

rekening mee te houden als je het huis

naar Nederland zullen komen.”

ze een handig presentatiemeubel

gaat inrichten. Ook raambekleding is een

van Verosol waar je echt een goede

belangrijk onderdeel van het interieur,

Speels

indruk kreeg van wat mogelijk was

vinden wij. Afgezien van de technische

Hun appartement is onderdeel van

aan kleuren en transparantie van de

werking past Verosol ook wat kleur en

het ‘mooiste gebouw van Eindhoven’

binnenzonwering. Volgens de dealer

stijl betreft bij ons appartement.

– een predicaat dat de Vestedatoren

was Verosol’s SilverScreen de beste

De vormgeving, de luxe uitstraling

kreeg tijdens een verkiezing van het

keuze voor ons appartement,

en de afwerking deden de rest.”

De luxe uitstraling van hardware past goed in het interieur

Door het transparante doek blijft de lichtstad goed zichtbaar

“BIJ HELDER WEER
ZIEN WE DE TOREN
VAN TILBURG”
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ASSORTIMENT

ROLGORDIJNEN
VAN VEROSOL

STANDAARD ROLGORDIJN

Verosol heeft een uitgebreid assortiment rolgordijnen. Die passen uitstekend in

van onze Verosol collectie.

De naam zegt het al, het basisrolgordijn

een strak interieur en kunnen zowel handbediend als gemotoriseerd uitgevoerd
worden. Afhankelijk van de wensen is er keuze uit een rolgordijn met een

transparant, semi-transparant, ondoorzichtig of block out doek in diverse
eigentijdse en sfeervolle kleuren.

MULTI ROLGORDIJN

De mogelijkheid om meerdere
rolgordijnen aan elkaar te
koppelen. Ideaal voor bijvoorbeeld

STANDAARD ROLGORDIJN
MET MONTAGEPROFIEL

Door het montageprofiel is installatie

erkers of brede raampartijen.

van dit rolgordijn nog makkelijker.

TWIN ROLGORDIJN

CASSETTE ROLGORDIJN

Combineer je een transparant met een

strak design maken dit product tot

ondoorzichtig textiel, dan behoud je

een eyecatcher in iedere ruimte.

Twee rolgordijnen in één product.

zicht naar buiten en heb je geen inkijk
’s avonds, als de lampen aan zijn.

Fluisterstille bediening en een zeer

Cassette, Keuze van de familie Kessels

Twin Rolgordijn, met twee doeken

12
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PRODUCTIEBREEDTE VERGROOT DOOR NIEUWE MACHINE

EEN KIJKJE IN DE
KEUKEN BIJ VEROSOL
Bij Verosol zijn we niet alleen trots op de producten die we maken, we zijn

ook continu op zoek naar verbetering. Zo wisten we dankzij snel en inventief
handelen onze maximale metalliseerbreedte fors te vergroten.
“We hadden al langer de wens om

Canada, deel van een gesloten folie

komen. Dat lukte. We hebben een prijs

die breedte uit te breiden van 2.40

productiefabriek. Snel handelen was

neergelegd en ons bod is geaccepteerd.”

meter naar drie meter”, vertelt project

vereist en Johan boekte een vlucht naar

manager Johan Seinhorst. Dit om aan te

Canada. “Samen met een deskundige in

sluiten op de huidige trend van steeds

Verstevigde vloer

besturingssystemen. De machine stond

Niet alleen moest de machine nog

groter wordende ramen en glasgevels.

al geruime tijd stil dus we moesten

naar Nederland verscheept worden,

“Maar de aanschaf van een dergelijke

beoordelen of-ie nog werkte. Dat bleek

ook in de productiehal vergde dit de

nieuwe machine vergde een te grote

zowaar het geval.” Johan kwam in

nodige aanpassingen. Johan: “Zo was

investering. In het gebruikte segment

Canada aan op 25 april, op 1 mei zou de

versteviging van de vloer noodzakelijk

gaven we onszelf weinig kans, maar we

boedel waarin de machine zich bevond

en moest er een nieuwe scheidingswand

besloten een poging te wagen.”

worden geveild. “Er was een risico dat er

komen. December 2014 kwam de

bieders zouden meedoen die uitsluitend

machine in Nederland aan, medio 2016

Hit via Google

de prijs wilden opdrijven”, zegt Johan.

hebben we voor het eerst kunnen

Tot de niet geringe verbazing van

“We wisten dat de werkelijke animo

testen en begin 2017 konden we

Johan en zijn collega’s leverde Google

niet groot zou zijn, maar wilden om die

produceren. Een mooi stuk teamwork

een ‘hit’ op: een gebruikte machine in

reden uiteraard vóór de veiling tot zaken

met een mooi resultaat.”

“NU OOK DRIE METER
BREED METALLISEREN”
MADE IN HOLLAND
Onze medewerkers in Eibergen zijn
trots op de Verosol producten die

ze maken! Vandaar dat zij je graag

een kijkje in onze keuken geven en
meenemen door onze fabriek.
Verosol levert unieke
zonweringsproducten door ons
onderscheidende productieproces.
Een proces dat duurzaam ingericht
is en onze doeken hun bijzondere
eigenschappen geeft. Hiermee bieden
we een oplossing die lang meegaat
en energiebesparing biedt. Een knap
staaltje vernuft van Nederlandse
bodem waar we je graag deelgenoot
van maken.
14
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VEROSOL THUIS BIJ DE FAMILIE KATALANC

‘HET SCHEELT ECHT OP
DE ENERGIEREKENING’
Na dertien jaar in een nieuwbouwhuis
te hebben gewoond, waren Sabri
en Christina Katalanc en hun drie

kinderen toe aan iets anders. Hun oog

viel op een karakteristiek jaren 30 huis
in Enschede.

behulp van een aannemer, maar het

collectie. Daarvan spraken de mooie

meeste heeft hij alleen gedaan. Nee, die

honingraatstructuur en de perfect

twee maanden waren niet genoeg, maar

weggewerkte koordjes ons erg aan.

hij is kok en zijn werkdag begint pas om

Wij hebben gekozen voor rustige

drie uur ’s middags. Tot die tijd was hij

tinten, maar voor wie dat wil is er

dagelijks druk in de weer in en om het

een heel breed kleurengamma.”

huis.” De noeste inspanningen leverden
Privacy aan een drukke straat

“We waren niet naar een bepaald

de familie een uniek stulpje op. “We

woningtype op zoek,” vertelt Christina.

wilden absoluut géén klassieke stijl, maar

“Dit huis kwam toevallig op ons pad.

de authentieke elementen hebben we

voor Verosol te kiezen. “We wonen aan

Het stond al geruime tijd te koop,

behouden. Juist de glas-in-loodramen en

een druk kruispunt en hebben veel inkijk

er was het nodige achterstallige

de kamer en-suite deuren geven het huis

van passanten. Het creëren van privacy

onderhoud en hoewel de vraagprijs

zijn karakter. De originele houten vloer

was voor ons een belangrijke wens en

ons budget oversteeg, besloten we om

hebben we opgeschuurd en opnieuw

dankzij Verosol is dat prima gelukt. We

tóch een bod uit te brengen. Dat werd

gelakt, maar in de open keuken hebben

hebben de raambekleding meestal tot

door de makelaar afgewezen, maar

we beton gestort om daar een meer

halfhoog dicht en dat merk je meteen;

we ontvingen vreemd genoeg geen

industriële look te creëren.”

het is dan heerlijk rustig en je hebt totaal

tegenbod.” Sabri en Christina besloten
de stoute schoenen aan te trekken en
zelf bij de bewoner aan te bellen. “We

Maar er waren meer redenen om juist

niet meer het gevoel aan een drukke
Uitgebreide collectie

straat te wonen.”

De raambekleding van Verosol
Isolerende werking

maakten een praatje en hij vertelde ons

bleek naadloos aan te sluiten op de

wat hij voor het huis wilde hebben.

woonwensen van Christina en Sabri.

Toen waren we er snel uit.”

“Verosol biedt een mooie, eigentijdse

comfort dat Verosol biedt. “Met een

De familie Katalanc ondervond ook het

uitstraling en een uitgebreide collectie.

warme zomer blijft het binnen heerlijk

Gouden handjes

Omdat we voor verschillende ramen

koel door de reflecterende werking van

Wie de woning nu betreedt, krijgt het

verschillende wensen hadden, kwam

de zonwering, terwijl je ’s winters de

gevoel beland te zijn in een reportage

dat laatste goed van pas. Zo hebben

warmte juist binnen houdt. Dat scheelt

van een luxe woonmagazine. Christina:

we in de serre dubbel gemetalliseerde

dus direct in het energieverbruik. En

“Dat is vooral de verdienste van Sabri,

raamdecoratie uit de Verosol-collectie

wanneer je bijvoorbeeld tv wilt kijken,

die heeft echt ‘gouden handjes’. Hij heeft

omdat dat de warmte zo goed buiten

dan heb je geen last van het daglicht.

twee maanden vakantie genomen en

houdt. Voor een ander raam hebben

Kortom, Verosol is in alle opzichten een

dag en nacht doorgewerkt. Soms met

we juist gekozen voor de VeroCell-

uitstekende keus gebleken.”
Binnen blijft het heerlijk koel in de zomer

“VEROSOL HEEFT EEN
MOOIE, EIGENTIJDSE
UITSTRALING”
16
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Standaard plissé, van Verosol

ASSORTIMENT

PLISSÉGORDIJNEN
VAN VEROSOL

STANDAARD PLISSÉ

De naam zegt het al, het basisproduct
van onze plissécollectie. Elegant,

Verosol beschikt over een ruim assortiment plissés. Afhankelijk van je wensen

strak, functioneel en in vele kleuren

kies je een plisséproduct met een ultratransparant, transparant, semi-transparant,

beschikbaar. Deze plissé kan uitgevoerd

ondoorzichtig of block out doek in eigentijdse en sfeervolle kleuren. Voor extra

worden met optrekkoorden,

bedieningsgemak zijn er ook gemotoriseerde plissés verkrijgbaar.

gemotoriseerd of handgreepbediening.

VEROFIT PLISSÉ

Heb je ramen waar je niet in wilt of kunt
boren of schroeven? Maar ook draaiende

VARIO PLISSÉ

delen in het kozijn, die vaak gekanteld

Dit product is uitermate geschikt om

of gekiept moeten worden? Kies dan

hinderlijke inkijk van buiten tegen

voor het VeroFit Plissé! Met VeroFit kan
je snel en eenvoudig installeren zonder
het kozijn te beschadigen. De sterke
magneetband zorgt ervoor dat het

te gaan omdat het halverwege het

FLUISTERSTILLE
BEDIENING

raam geplaatst kan worden. Ook kan
je ervoor kiezen alleen de bovenkant

Voor nog meer bedieningsgemak

of juist de onderkant van het raam te

Naast het eenmalige installeergemak,

kies je voor de gemotoriseerde

bedekken. Deze binnenzonwering kan

is door de magneetband ook veel

plissés. Daarmee bedien je alle

geleverd worden met optrekkoorden of

praktische winst te behalen in het gemak

binnenzonweringsproducten

handgreep bediening.

van schoonmaken en ramen lappen.

met één simpele druk op de

VeroFit profiel op de plek blijft zitten.

Vario plissé, Keuze van de familie Katalanc

knop. Met een zonsensor gaat
de bediening zelfs volledig

SERRE PLISSÉ

automatisch.

Voor een comfortabel binnenklimaat
in een serre is de serre plissé een
uitkomst. Door middel van spandraden
kan de binnenzonwering horizontaal

TWIN PLISSÉ

of onder een hoek geplaatst worden.

Twee doeksoorten gecombineerd in

Gemotoriseerd verkrijgbaar maar
ook met handgreepbediening of met

één product, dat is mogelijk met de Twin

bedieningsstang.

plissé van Verosol. Je kan bijvoorbeeld

SPECIAL PLISSÉ

KOORDREM

een ondoorzichtig doek combineren

De Verosol plissés zijn voorzien

met een transparant doek. Overdag

van een unieke koordrem.

laat je het transparante doek zakken.

Deze werkt direct als je de

Hiermee wordt hinderlijk licht en warmte

koorden van het plissé loslaat.

geweerd met behoud van doorzicht.

Heb je ramen of kozijnen met hoeken

Als je het koord helemaal

’s Avonds laat je het ondoorzichtige doek

van meer dan 90 graden? Geen probleem

hebt opgetrokken, blijft het

zakken zodat er voldoende privacy is.

voor Verosol. Voor deze ramen kunnen

onderprofiel mooi hangen op de

wij met de special plissé een perfecte, op

plek waar je de rem vergrendelt.

maat gemaakte, oplossing bieden.

18
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VEROSOL

VEROSOL OVER DE HELE WERELD

REFERENTIE PROJECTEN

GOED VOOR HET MILIEU
EN DE PORTEMONNEE

De legacy van Cornelis Verolme
Over de hele wereld is Verosol te vinden. Wat met Nederlands historicus Cornelis Verolme in 1963 begon met de uitvinding
van het metalliseren van textiel (om zon te weren van binnenuit), wordt vandaag de dag nog steeds gepreekt. Niet alleen het

Hoe belangrijk is duurzaamheid en het

Verosol hoofdkantoor staat in Eibergen, ook de doek-en assemblagefabriek staan hier. Verosol als merk staat voor Dutch Design

verduurzamen van de producten in

(Verosol Fabrics) en voor Made in Holland (Verosol Nederland). Onze Nederlandse roots worden over de grens ook gewaardeerd.

je woning? Heb je al eens nagedacht

Verosol Fabrics verkoopt het ruwe gemetalliseerde doek over de hele wereld, aan een breed licencee netwerk van onder andere

over het feit dat binnenzonwering

assemblagebedrijven. Hieruit komen geweldige referentieprojecten. Niet alleen in Nederland maar over de hele wereld wordt er nog

hier een steentje aan bij kan dragen

steeds genoten van de uitvinding van Verolme in de vorm van Verosol gemetalliseerde doeken. Hieronder slechts een greep uit onze

en tegelijkertijd positief uitvalt voor

referenties. Kijk voor het actuele overzicht van alle referenties op verosol.com/projects.

je portemonnee? Vast niet! Je zal blij
verrast zijn.

Verosol levert producten die niet alleen
lang meegaan en energie besparen, maar
die ook nog eens uiterst milieuvriendelijk
worden gemaakt. Wie bewust kiest, kiest

EnviroScreen, het best presterende Cradle to Cradle gecertificeerde screendoek in de markt

dus voor Verosol!
Standard 100 certificaat. Dit is een

flectie-eigenschappen worden de kosten

Recyclebaar

internationaal gezondheidskeurmerk

voor verwarming en koeling aanzienlijk

“Bij het ontwikkelen van onze producten,

die wordt toegepast in de textiel- en

verlaagd, waarmee ook de CO2-uitstoot

kijken wij of de gebruikte materialen

kledingindustrie. Zie hieronder een

significant wordt verminderd”, aldus

goed recyclebaar zijn. Daarnaast letten

overzicht van alle certificaten. Een

Hovenier. “Met gepaste trots kunnen we

wij er voortdurend op dat de gebruikte

actueel overzicht van welk specifiek

zeggen dat met een reflectie van mini-

grondstoffen zo milieuvriendelijk moge-

certificaat bij welk doek is terug te

maal 74% en een openheidsfactor van

lijk geproduceerd worden. Katoen heeft

vinden op verosol.nl.

1,5% EnviroScreen het best presterende

bijvoorbeeld een groen imago, maar voor
de productie is erg veel water nodig.
Verosol kiest daarom voor polyester, wij

Cradle to Cradle gecertificeerde screenUltiem duurzaam ondernemen

doek in de markt is.”

De ultieme vorm van duurzaam onder
Tot 25% besparen op

kijken voortdurend of er geen groenere

nemen is Cradle to Cradle (C2C of

alternatieven zijn die dezelfde kwaliteit

van-wieg-tot-wieg). Het betekent dat

leveren”, zegt Lindsay Hovenier MSc,

de grondstoffen die je gebruikt volledig

Product manager Verosol Fabrics. Ook

hergebruikt kunnen worden, zonder hun

geen trend, maar haar bestaansrecht.

de manier waarop Verosol produceert is

waarde te verliezen. EnviroScreen van

Al sinds de oprichting in 1963 worden

duurzaam volgens Hovenier. “Onze doel-

Verosol is C2C gecertificeerd. “Enviro-

de Verosol textielen zo ontworpen dat

stellingen zijn helder: we proberen zo

Screen is een robuust, gemetalliseerd

ze een positieve bijdrage leveren op de

weinig mogelijk afval en verontreiniging

doek”, vertelt Hovenier. “Het combineert

energierekening. Dankzij de uitstekende

te veroorzaken, beperken het waterge-

een beperkte lichttransmissie met een

zonwerende en isolerende waarden

bruik en besparen energie overal waar

uitstekend doorzicht. Het garandeert

van de textielen, wordt er in de zomer

mogelijk.”

visueel en thermisch comfort, terwijl het

bespaard op koellasten en in de winter

textiele karakter van het doek behouden

bespaard op stookkosten. Trots vertelt

blijft.” EnviroScreen is geschikt voor rol-

Hovenier: “Bij correct gebruik kan dit zelfs

en paneelgordijnen. “Dankzij de goede re-

wel oplopen tot een besparing van 25%!”

Öko-Tex: keurmerk voor
mens & het milieu

koellasten en stookkosten!
Voor Verosol is duurzaamheid echter

Goed om te weten dat Verosol voor

KOEWEIT

AMSTERDAM

MADRID

Screen Type: EnviroScreen

Screen Type: EnviroScreen

Screen Type: EnviroScreen

Prosecution Office

Onder duurzaamheid valt ook veiligheid.
TM

Rijksmuseum

City BBVA

meerdere producten, certificaten heeft
ontvangen. Waaronder het Öko-Tex
20

Bekijk de meest imposante en recente internationale referentie projecten van Verosol op www.verosol.com/projects
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ASSORTIMENT

VERTICALE JALOEZIEËN,
PANELEN EN GORDIJNEN
VAN VEROSOL
Zonwering is een must voor ieder interieur. Verosol beschikt over

BEDIENINGSGEMAK
Een van de gemakken van Verosol

binnenzonwering is je een rolgordijn
of plissé op afstand kunt bedienen.

stijl kies je de raambekleding die bij jou past. Of laat je adviseren door jouw
eigen Verosol dealer.

dag is de binnenzonwering weer klaar

Perfect tot in detail
Verosol binnenzonwering is perfect
tot in detail. Dat zie je direct aan de

bedieningsgemak. De gemotoriseerde

degelijke materialen waarvan onze

bediening is ook verkrijgbaar met een

plissés, rolgordijnen, panelen, jaloezieën

klein zonnepaneeltje. Op zonnige dagen

en gordijnstoffen zijn gemaakt. Niet

laadt de batterij zichzelf op en hoeft de

alleen de doeken zijn robuust, maar

Een groot aantal rolgordijnen en plissés

bediening dus nog minder vaak aan

ook de profielen zijn van hoogwaardige

van Verosol is verkrijgbaar met een

de stroom.

kwaliteit. Verosol streeft er continu

Gewoon vanaf de bank. Of nog

nog eens relaxt wakker worden.

ramen van functionele raambekleding te voorzien. Afhankelijk van de wens of

in het stopcontact doen. De volgende
voor minstens een aantal maanden

gemakkelijker: vanuit je bed. Dat is

uiteenlopende soorten zonwering, waardoor er altijd voldoende keuze is om

Puur bedieningsgemak

VEROSOL

gemotoriseerde bediening. Eén druk
op de knop en de binnenzonwering
gaat omhoog of omlaag. Met de

naar om haar producten en bedienings
Kindveilig

gemak te optimaliseren. Zo zijn de

Zo makkelijk is het dus: Voor de

cassetterolgordijnen voorzien van

afstandsbediening in je hand regel je

gemotoriseerde bediening is geen

een zachte kettingdoorvoer. Deze

zo een perfect binnenklimaat en een

transformator nodig en hoeven geen

doorvoer voorkomt een ratelend geluid

prettige sfeer in huis.

kabels te worden aangelegd. Dat

in de cassette. Perfectie zit hem nu

bespaar je weer een klus en het interieur

eenmaal in de details. Uitgangspunt is

Opladen via de zon

blijft mooi en strak. Daarnaast ben je

dat onze producten optimaal comfort

Sommige gemotoriseerde producten

met de gemotoriseerde bediening

bieden. Wij luisteren daarom naar de

werken met een batterijmotor,

verlost van loshangende koorden, wat

wensen en opmerkingen van onze

anderen met een oplaadbare batterij

ook nog eens heel kindveilig is. Het

klanten en gebruikers. Door te blijven

die eens per drie maand een nacht

goede nieuws is bovendien dat de

innoveren zijn we bij Verosol gedreven

opgeladen dient te worden. Een kwestie

gemotoriseerde bediening heel

om binnenzonwering en binnenshuis-

van het bijgeleverde kabeltje in de

betaalbaar is. Vraag er naar bij

leefcomfort continue naar een hoger

binnenzonwering steken en de stekker

je lokale Verosol dealer.

niveau te brengen.

Perfect tot in detail

JALOEZIEËN

PANELEN

GORDIJNEN

bekende jaloezie voorzien

hangende stroken stof die

is ook bij de gordijnen te

van unieke eigenschappen.

verticaal aan een railsysteem

merken. Gemetalliseerde

De gekozen materialen

gemonteerd zijn. Ze schuiven

gordijnstoffen met behoud

en het degelijke ontwerp

voor elkaar langs, naar links, naar

van uitzicht naar buiten. Deze

maken het tot een product

rechts of naar elkaar toe. Naast

sfeervolle, zonwerende en

met een lange levensduur.

verschillende afmetingen biedt

isolerende gordijnen zijn in twee

De jaloezieën zijn geschikt

Verosol ook de keuze uit diverse

transparanties (transparant en

voor ruimtes met een hoge

kleuren en zowel dichte als

semi-transparante) en in meerdere

luchtvochtigheid.

semi-transparante stoffen.

trendkleuren te verkrijgen.

Verosol heeft de alom

22

Panelen zijn recht, strak

De topkwaliteit van Verosol
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VEROSOL THUIS BIJ DE FAMILIE SIMONS

‘WE HEBBEN NU
VOLOP PRIVACY’
Zonwering, uitzicht, privacy, de
vario plissé die Marian en Freek

Simons voor hun huis kochten biedt
het allemaal. Bovendien past de

binnenzonwering ook nog eens mooi

in hun interieur. “We hebben bewust
voor rood gekozen.”

voor de gemetalliseerde Originals

kon kijken. Maar de Vario plissé is een

binnenzonwering van Verosol. In de

veel mooiere – stijlvollere – oplossing.

winkel werd ons vertelt dat dit de

Het staat erg mooi en, als we willen,

warmte van de zon tegenhoudt. Nu we

kan niemand naar binnen kijken.

het een tijdje gebruiken, kunnen we

Het mooie van de Vario plissé is dat

rustig zeggen dat het werkt. Zelfs als

we kunnen variëren. We kunnen de

de zon fel schijnt en we de zonwering

binnenzonwering tot halverwege het

naar beneden hebben, blijft het binnen

raam laten zakken. Er komt dan toch

Terwijl Marian Simons binnen in de

lekker koel.” Het stel twijfelde nog of

veel daglicht binnen. De inkijk is beperkt,

keuken bezig is, houdt ze een oogje op

het een vario plissé of een rolgordijn

maar ik kan wel mooi Florian op straat

de kinderen die buiten spelen. Samen

van Verosol moest worden. “Ik ben toch

zien spelen. Als de zon schijnt, laten we

met haar man Freek en hun kinderen

blij dat we voor de vario plissé hebben

de plisse gordijnen helemaal zakken.

Florian en Jolyn woont ze in een twee-

gekozen” zegt Simons. De uitstraling

Dan blijft het koel in huis.”

onder-een-kap woning, midden in een

is wat zachter dan van een rolgordijn.

woonwijk. “We wonen hier heerlijk.” Het

De vario plissé past ook goed bij de

grote raam in de keuken is op het zuiden

rest van onze inrichting, die vrij strak

georiënteerd. Zonder zonwering kan

is. Omdat we neutrale kleuren in huis

volop privacy, zegt Simons. “We hebben

het binnen volgens Simons behoorlijk

hebben, kozen we met opzet voor een

natuurlijk liever niet dat mensen op

warm worden. “We hadden vroeger

rode uitvoering. Dat geeft direct wat

straat alles bij ons in huis kunnen zien.

buitenzonwering voor het raam hangen.

meer kleur in huis. De binnenzonwering

Dankzij het dichte doek gebeurt dat ook

Maar ik vind het niet zo fraai, zeker als

is daardoor echt een toevoeging op ons

niet. Als we dat naar beneden laten, ziet

het ouder is en gaat verweren. Gelukkig

interieur geworden.”

niemand ons binnen zitten.” In de zomer

hebben we nu geen buitenzonwering

Dicht doek
De Vario plissé biedt ook ’s avonds

bevalt de Vario plissé van Verosol goed
Privacy door Vario

voor warmtewering. Voor de koude

De gekozen Vario plissé doet volgens

winterdagen heeft het gemetalliseerde

Stijlvolle oplossing

Simons meer dan alleen de warmte

doek nóg een voordeel: de isolerende

Binnen hangt namelijk sinds een

tegenhouden. “Omdat we midden in de

werking. “En dat heeft ons ook positief

paar maanden een vario plissé van

woonwijk wonen, lopen er regelmatig

verrast” zegt Simons. “We hebben echt

Verosol met een ondoorzichtig doek.

mensen langs ons keukenraam. We

minder snel de kachel aan gedaan en

Simons: “Omdat het om de zuidgevel

hadden eerst plastic folie op de ramen

dat is ook nog eens prettig voor de

gaat, hebben we met opzet gekozen

geplakt, zodat niemand naar binnen

portemonnee!’

meer nodig. Dat scheelt ook weer geld.”

“De Vario plissé in de rode uitvoering geeft meer kleur in huis”

“We wonen hier heerlijk”

“HET STAAT ERG MOOI
EN, ALS WE WILLEN,
KAN NIEMAND NAAR
BINNEN KIJKEN”
24
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BUITENGEWOON GOED.

BUITENGEWOON GOED.

VEROSOL RAAMBEKLEDING OP TV, IN HET NIEUWS EN OP SOCIAL MEDIA.

GEZIEN BIJ...

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR MEER
INFORMATIE OVER DE PRODUCTEN
EN MOGELIJKHEDEN VAN VEROSOL

WWW.VEROSOL.NL
In een handomdraai 100% privacy
VOLG VEROSOL OP SOCIAL MEDIA VOOR MEER INSPIRATIE:
@VerosolBinnenzonwering
www.linkedin.com/company/verosol
Verosol op YouTube

26

Wel uitzicht, geen inkijk...

In een handomdraai vijf graden koeler
Wel zonlicht, geen warmte...

“Het voelt alsof je in de

schaduw van een boom
gaat zitten.”

CORNELIS VEROLME
De Uitvinder
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Laat je goed adviseren door jouw

VEROSOL DEALER

Kies uit meer dan 250 kleuren en 20 soorten
doeken! Altijd een passende raambekleding
voor jouw woonstijl en woonwens.

Warmtewerend
koel in de zomer
Isolerend
warm in de winter
Sfeercreërend
geen inkijk, wel uitzicht

C ontact :
C ontact persoon:
Telefoon:
E-mail:
Doeksoort :
Kleur nummer:

WWW.VEROSOL.NL/VERKOOPPUNTEN

