ROLGORDIJNEN

VEROSOL VERBETERING VAN WOONCOMFORT IN JE EIGEN STIJL

WARMTEWEREND
ISOLEREND
SFEERCREËREND

Expand your comfort zone

VEROSOL
BINNEN BUITENGEWOON GOED
Natuurlijk wil je comfortabel wonen. In de zomer moet het binnen lekker koel zijn en in de

winter aangenaam warm. Bovendien wil je genieten van het uitzicht, ook als de zonwering

“OOK MET
TRANSPARANT DOEK
BLIJFT HET BINNEN
HEERLIJK KOEL”

naar beneden is.

Verosol is expert in binnenzonwering. In haar 60-jarige bestaan heeft Verosol zich ontwikkeld
tot specialist in binnenzonwering. De basis voor deze superieure producten: het unieke
gemetalliseerde doek met warmtewerende, isolerende en sfeercreërende kwaliteiten.
Verkrijgbaar in een compleet assortiment plissés, rolgordijnen, panelen, jaloezieën en
gordijnstoffen. Je kunt kiezen uit meerdere transparanties en modieuze kleuren, stoffen en
dessins. Zo maak je van je huis een comfortabel thuis.
Zonwerende waarden van verschillende Verosol doeken
Verosol doeksoort

Doeknummer

Warmtewering

Lichtwering

Originals transparant

816

59%

75%

Originals semi-transparant

812

67%

92%

Originals ondoorzichtig

878

71%

98%

Originals block out

890

71%

100%

OmniaScreen 3% OF*

293

73%

95%

EnviroScreen 2% OF*

802

73%

97%

SilverScreen 4% OF*

205

75%

95%

SilverScreen 2% OF*

202

78%

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.

ASSORTIMENT

ROLGORDIJNEN
VAN VEROSOL
STANDAARD ROLGORDIJN

Verosol heeft een uitgebreid assortiment rolgordijnen. Die passen uitstekend

De naam zegt het al, het basisrolgordijn

in een strak interieur en kunnen zowel handbediend als gemotoriseerd

van onze Verosol collectie.

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.

STANDAARD ROLGORDIJN
MET MONTAGEPROFIEL

Ideaal voor bijvoorbeeld erkers of
brede raampartijen.

Door het montageprofiel is installatie van dit
rolgordijn nog makkelijker.

WELK DOEK
PAST BIJ JOU?

Hoe kies je het Verosol
product dat bij jou past? In
de slaapkamer wil je privacy,
terwijl de werkruimte
om daglicht vraagt. Ook
geveloriëntatie is essentieel.

TWIN ROLGORDIJN

Ramen op het zuiden hebben

Twee rolgordijnen in één product.

meer zonwering nodig.

Combineer je een transparant met een

Verosol heeft verschillende

ondoorzichtig textiel, dan behoud je zicht

transparanties in haar aanbod in

naar buiten en heb je geen inkijk ’s avonds,

vele kleuren en dessins.

als de lampen aan zijn.

CASSETTE ROLGORDIJN

Fluisterstille bediening en een zeer strak
design maken dit product tot een eyecatcher
in iedere ruimte.

Twin Rolgordijn

HET GEHEIM VAN VEROSOL

Het metalliseren van doek is meteen ook het geheim van
Verosol. De crux zit hem in de voorbehandeling van het textiel.
Het speciaal geweven textiel wordt grondig schoongemaakt,
zodat de hechting van het aluminium maximaal is. Het
metalliseren is vervolgens een vak apart. Een aluminiumlaag op
een egaal vlak aanbrengen, zoals in de verpakkings-industrie
gebeurt, is eenvoudig. Textiel is onregelmatig van structuur en
daardoor veel moeilijker te metalliseren. Vakkennis waarmee
Verosol zich duidelijk onderscheidt.

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…

op staat, maar waar wel uitzicht naar buiten gewenst is. Dit doek is
er ook in een ongemetalliseerde variant VeroScreen, geschikt voor
vochtige ruimtes zoals keukens.
OmniaScreen

Het verhaal van Verosol begint in New York. Het is 1963 als de

OmniaScreen is een stevig doek, geschikt voor rolgordijnen en

Rotterdamse scheepsbouwer Cornelis Verolme een bezoek brengt

paneelgordijnen. Het doek reflecteert goed door de gemetalliseerde

aan de stad. Bij het zien van de glazen wolkenkrabbers vroeg hij

achterzijde en behoudt daarnaast een ontzettend mooi doorzicht.

zich af hoe er in deze wolkenkrabbers een prettig binnenklimaat

OmniaScreen is beschikbaar in zes basic kleuren die bij elke

gecreëerd kon worden. Terug in Nederland bedenkt hij de

woonwens en woonstijl past; wit, beige, licht grijs, donker grijs,

oplossing: wanneer er een ultradun aluminiumlaagje op textiel

bruin en zwart.

wordt aangebracht, zorgt dit voor de perfecte weerkaatsing van
zonlicht. Hij ontwikkelt een machine om dit metaallaagje aan te

Originals

brengen en de basis voor het latere bedrijf Verosol is gelegd. Zijn

De stoffen waar Verosol ooit mee begonnen is, zijn verkrijgbaar

idee – gemetalliseerd doek als binnenzonwering – is nog steeds

onder de naam Originals. Dit doek van 100 procent polyester wordt

springlevend. Verosol heeft de techniek van het metalliseren in de

toegepast in plissés en rolgordijnen, maar ook in paneelgordijnen.

loop der jaren steeds verder verbeterd.

Het Originals doek is verkrijgbaar in vijf transparanties, zes
doeksoorten en 36 kleuren per doeksoort. Voor iedere woonstijl een

De doeken van Verosol

passende oplossing.

Verosol is verkrijgbaar in verschillende doeksoorten waarmee
elke gewenste mate van verduistering, transparantie en privacy
kan worden bereikt. Welke rolgordijn doeken heeft Verosol in de
collectie?
EnviroScreen
Het Enviroscreen doek is robuust, semi-transparant en zeer
reflectief. Gemaakt van polyester, dus uitstekend recyclebaar.
EnviroScreen is de meest duurzame keuze binnen de Verosol
collectie. Het is verkrijgbaar als rolgordijn en paneelgordijn.
SilverScreen
De bestseller van Verosol is Silverscreen. Een stevig doek van
glasvezel en PVC dat zonlicht optimaal reflecteert, zelfs in donkere
kleuren. SilverScreen is een semi-transparant doek en verkrijgbaar
als als rolgordijn en paneelgordijn. Ideaal voor ramen waar veel zon

“HET METALLISEREN
VAN DOEK IS HET
GEHEIM VAN VEROSOL”

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

