plissés

plissés by
creating a better

environment

verosol - procedé

de voordelen

“Het was en is nog steeds een
uniek product; een weefsel
(kunststof-folie, vlies of papier)
wordt van een flinterdun laagje
aluminium voorzien en dit
gemetalliseerde doek wordt

•

Optimale warmte- en lichtwering

•

Zichtcontact met de buitenwereld

•

Isolerende eigenschappen (houdt in de winter de kou en in de
zomer de warmte buiten)

•

toegepast als zonwerend
en warmte-isolerend

UV-filter waardoor uw meubels minder snel verkleuren door het
zonlicht

•

Mooi, elegant en sfeervol

gordijn, vanwege de hoge
terugkaatsing van warmte en
lichtstraling.”
Bovenstaande komt uit de
inleidende tekst van een
krantenbericht uit de Tubanten
uit 1974. Zo lang bestaat de
gemetalliseerde plissé van
Verosol al. En zelfs toen was
het niet alleen een decoratief,
maar ook zeker een functioneel
product. Verosol plissés bieden
een totaaloplossing: licht- en
warmtewering met behoud van
een perfect zicht naar buiten.

assortiment
Verosol beschikt over een ruim assortiment textielsoorten voor
plisséproducten. Afhankelijk van uw wensen en situatie kiest u een
plisséproduct met een ultra-transparant, transparant, halftransparant,
ondoorzichtig, of verduisterend doek in een mooie, eigentijdse
en sfeervolle kleur. Het is zelfs mogelijk om twee doeksoorten te
combineren in een twin product. Iedere doeksoort heeft haar eigen
warmte- en lichtwerende waarden (zie tabel onder). Laat u adviseren
door een gespecialiseerde Verosol dealer welke doeksoort het beste
bij uw wensen en situatie aansluit.

zonwerende waarden

Ultra transparant
Transparant
Half transparant
Ondoorzichtig
Verduisterend

Warmtewering
49%
56%
59%
71%
72%

Lichtwering
62%
74%
91%
98%
100%

standaard

vario

De naam zegt het al, het basisproduct van onze

U kent hem vast, de plissé die halverwege het raam

plissécollectie. Elegant, strak, functioneel en in vele

geplaatst kan worden, maar ook de bovenkant of

kleuren beschikbaar. Deze plissé kan uitgevoerd

juist de onderkant van het raam kan bedekken. Een

worden met optrekkoorden, gemotoriseerd of

product dat uitermate geschikt is om hinderlijke

handgreepbediend.

inkijk van buiten naar binnen tegen te gaan. Door
de flinterdunne metaallaag, kunt u (afhankelijk
van de gekozen doeksoort) wel van binnen naar
buiten kijken! Ook dit product kan geleverd
worden met optrekkoorden, gemotoriseerd of
handgreepbediend.

special
twin

Wellicht heeft u het zelf? Ramen en kozijnen met
hoeken van meer of minder dan 90 graden? Of

Een product van Verosol dat werkelijk een
totaaloplossing biedt. Twee doeksoorten worden
gecombineerd in één product. U kunt dus
bijvoorbeeld een ondoorzichtig doek combineren
met een transparant doek. Overdag laat u het
transparante doek zakken. Hierdoor wordt hinderlijk
licht en warmte geweerd, evenals inkijk van buiten

wellicht een rond raam? Dan is het vaak moeilijk
een passende zonwering te vinden. Maar voor
Verosol is geen enkele vorm te moeilijk. Voor al
deze ramen kunnen wij met onze special plissé
een perfecte, op maat gemaakte oplossing bieden,
zowel handgreepbediend als met optrekkoorden, als
gemotoriseerd.

naar binnen, terwijl u van binnenuit wel een goed
zichtcontact houdt met de buitenwereld. ’s Avonds
laat u juist het ondoorzichtige doek zakken, zodat
u voldoende privacy heeft. Een optie bij de twin is
handgreepbediening, zodat u geen optrekkoorden

serre

nodig heeft om het product te bedienen.
Wilt u heerlijk genieten in uw serre, maar lijkt
het af en toe een broeikas? Verosol heeft de
perfecte plissé waarmee iedere serre bekleed kan
worden. Gemotoriseerd is hierbij een optie, maar
handgreepbediening of bedieningsstang is ook
mogelijk.

kindveiligheid

bediening

besparing

Motorisatie heeft als voordeel

Dankzij moderne technologieën

Indien je je binnenzonwering

dat geen bedieningskoorden

is het mogelijk om al je

op de juiste manier gebruikt,

nodig zijn. In kamers waar

binnenzonweringsproducten

is het zeer eenvoudig om te

kinderen spelen, geeft dit een

met één druk op de knop

besparen op je energiekosten.

gevoel van rust en veiligheid.

te bedienen. Gebruik je een

Wil je weten hoeveel je kunt

zonsensor, dan gaat het geheel

besparen? Ga naar onze energie

automatisch. Indien er te veel

besparingscalculator op

licht op je gevel (en dus op je

www.verosol.nl.

zonsensor) valt, gaan je plissés
automatisch omlaag. Uiteraard
geeft de zonsensor ook een
seintje wanneer de producten
weer omhoog kunnen. Dit om
zoveel mogelijk het daglicht te
benutten.

creating a better environment
“Met Verosol bleek tevens een aanmerkelijke besparing van
energiekosten mogelijk te zijn, doordat gedurende de winter de
warmte wordt binnengehouden en in de zomer airconditionings
installaties in warme landen minder koelingsenergie gebruiken. In
een middelgroot kantoorgebouw konden door gebruik van Verosol
binnenzonweringsproducten 14 van de oorspronkelijk benodigde
airconditionings-eenheden worden afgeschaft.’
Dit is eveneens een passage van het persbericht uit de Tubanten
van 1974. Vanaf de oprichting van Verosol zijn wij al bezig met
energiebesparing en het verbeteren van het binnenklimaat. Ook
tijdens ons productieproces belasten wij het milieu zo min mogelijk.
Alle Verosol doeken en materialen worden milieuvriendelijk en zonder
giftige stoffen geproduceerd. Wij ondernemen duurzaam en hebben
o.a. het certificaat ISO 14001. Duurzaamheid betekent in onze visie
een energiebesparend product dat op een milieuvriendelijke, veilige en
sociaal verantwoordelijke wijze is geproduceerd en op veilige wijze kan
worden verwerkt aan het eind van de levenscyclus. Bij de ontwikkeling
en productie van binnenzonweringsproducten besteden wij specifiek
aandacht aan de mogelijkheid om onze producten te recyclen.

contact
Voor meer informatie over Verosol producten en dealeradressen, kijk op www.verosol.nl, of bezoek één van onze
Verosol Studio’s.
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