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S u m m e r l i g h t ® Ve r s o

Stijlvolle zonwering voor serre of terrasoverkapping

Als aanvulling op de populaire Summerlight® veranda® veranda® -

zonwering introduceert AVZ de SummerlightAVZ de SummerlightA ® V® V® erso. Deze  Verso. Deze  V

verandazonwering wordt boven op uw serre geplaatst, 

waardoor een prachtig harmonieus geheel wordt ge-

vormd. De schoonheid en functionaliteit van uw serre 

komt met de Summerlight® V® V® erso optimaal tot zijn recht. Verso optimaal tot zijn recht. V

Via geleiders glijdt het gekozen doek vanuit een stijlvol 

gevormde kast over het dak van serre of terrasoverkapping. 

Zonlicht en warmte worden geabsorbeerd en gereflecteerd, 

terwijl een plezierige hoeveelheid licht wordt doorgelaten. 

De Summerlight® V® V® erso kan net als de bestaande Verso kan net als de bestaande V

Summerlight® uit één stuk gemaakt worden tot een breedte ® uit één stuk gemaakt worden tot een breedte ®

van 6 meter en een uitval van 4 meter. Voor grotere opper. Voor grotere opper. V -

vlakten kunnen meerdere systemen probleemloos aan elkaar 

gekoppeld worden. Bij dergelijke oppervlakten wordt gebruik 

gemaakt van een meelopende ondersteuningsrol t.b.v. het 

doek (Verso XL).doek (Verso XL).doek (V



tie in de onderlijst van het 

scherm zorgt ervoor dat het 

doek constant gespannen is. 

De Tibelly®-collectie biedt u

een uitgebreid kleurenpalet

en een rijke schakering in

uni’s, blokstrepen en fantasie-

dessins. Deze uitzonderlijk

grote keuze in zonwering-

doek maakt het mogelijk

een persoonlijk tintje aan uw

zonwering te geven.

ibelly®-doek wordt geweven

uit in de massa gekleurde

acrylaatvezels. Dat wil

zeggen dat de kleurharsen

worden toegevoegd tijdens

de productie van de vezel.

Het doek krijgt zo een uit-

zonderlijke kleurechtheid.

Doordat het doek een extra

water- en vuilafstotende

nabehandeling krijgt, is het

onderhoud heel eenvoudig.zonwering te geven.

Tibelly

uit in de massa gekleurde

weersomstandigheden autoweersomstandigheden auto--

matisch uitgaat of wordt inmatisch uitgaat of wordt in--

getrokken. Natuurlijk behoort getrokken. Natuurlijk behoort 

ook een afstandsbediening ook een afstandsbediening 

tot de mogelijkheden. tot de mogelijkheden. 

DD ee bb ee dd ii ee nn ii nn gg

De SummerlightDe Summerlight®® V V®® V®® erso is erso is  V Verso is  V V

standaard geschikt voor een standaard geschikt voor een 

elektrische bediening.elektrische bediening.

Als u houdt van maximaal Als u houdt van maximaal 

bedieningsgemak, dan is bedieningsgemak, dan is 

toevoeging van een zon-/ toevoeging van een zon-/ 

windmeter mogelijk.windmeter mogelijk.

Deze meter zorgtDeze meter zorgt

ervoor dat deervoor dat de

verandazonwering bijverandazonwering bij

verschillendeverschillende

Uw Aurora specialist:

Techniek achter de schermenTechniek achter de schermenT

Aurora® is een geregistreerd merk van ® is een geregistreerd merk van ® AVZ.AVZ.A

D e t e c h n i e k

In de schitterend, uit alumi-

nium vormgegeven kast zit 

het doek opgeborgen. Dit 

doek wordt via geleiders  met 

behulp van een motor over 

het dak van uw veranda of 

serre getrokken. De unieke, 

onzichtbare veerconstruc-

slag- en slijtvast is dan wanslag- en slijtvast is dan wanslag- en slijtvast is dan wan-

neer deze nat gelakt zou zijn. neer deze nat gelakt zou zijn. neer deze nat gelakt zou zijn. 

Bovendien is uw SummerBovendien is uw SummerBovendien is uw Summer-

light® Verso op deze manier erso op deze manier erso op deze manier light® Verso op deze manier light® V

goed bestand tegen UVgoed bestand tegen UVgoed bestand tegen UV-licht goed bestand tegen UV-licht goed bestand tegen UV

en corrosiebestendig.   en corrosiebestendig.   en corrosiebestendig.   

Andere kleuren zijn in overleg Andere kleuren zijn in overleg Andere kleuren zijn in overleg Andere kleuren zijn in overleg 

mogelijk.

D e u i t v o e r i n g

U kunt, naast de kleur en het 

dessin van het doek, de kleur 

van de kast kiezen. Deze is 

verkrijgbaar in gemoffeld wit verkrijgbaar in gemoffeld wit verkrijgbaar in gemof

RAL9010 of RAL9016, crème 

RAL9001 of bruin RAL8019. 

Het moffelen zorgt ervoor dat Het moffelen zorgt ervoor dat Het mof

de laklaag aanzienlijk beter 

T i b e l l y d o e k e n acrylaatvezels. Dat wilT i b e l l y ®d o e k e n acrylaatvezels. Dat wil
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