
De specialist voor uw zonwering

U W  Z O N W E R I N G  V O O R  Z O N N I G E  D A G E N

V e r a n d a s o l

Het zonnescherm
voor veranda's en erkers

Het Winsol verandasol gamma met zelfdragende 
bergingskast is de meest doeltre�ende zonwering 
voor elk type verandadak, beglazing of erkers.



Zonwering met zijgeleiding voor 
verandadaken.
De ronde bergingskast 221 x 151 mm bevat de 

oprolas met doek en de motoraandrijving. Het op- en 

afrollen gebeurt via koorden en loopwieltjes. In het 

 is een veersysteem ingebouwd om het 

doek op spanning te houden.

Maximum afmeting enkel element : 20 m 2

Breedte 4 m - uitval 5 m
Breedte 4,5 m - uitval 4 m

Maximum afmeting gekoppeld : 40 m 2

Breedte 8 m - uitval 5 m
Breedte 9 m - uitval 4 m

Zonwering met zijgeleiding voor erkers met 
grote hellingshoek.
De afgeschuinde bergingskast 230 X 144 mm bevat 
de oprolas met doek en de motoraandrijving. 

Maximum afmeting element VL 3220 : 15 m²
Breedte 3 m - doeklengte 5 m
Hellingshoek van minimum 30°

VERANDASOL het zonnescherm voor beglaasde hellende daken, veranda's en erkers

Zonwering met zijgeleiding voor 
hellende daken.
De afgeronde bergingskast 110 x 110 mm bevat de 

oprolas met doek en de motoraandrijving. Het op- en 

afrollen gebeurt via koorden en loopwieltjes. In beide 

geleiders is een veersysteem ingebouwd om het doek 

op spanning te houden.

Maximum afmeting enkel element : 6 m 2

Breedte 3 m - uitval 2 m
Breedte 2 m - uitval 3 m

Maximum afmeting gekoppeld : 12,75 m²
Breedte 5 m - uitval 2,25 m
Breedte 4,25 m - uitval 3 m

Minimum afmeting enkel element :
Breedte 0,70 m - uitval 1,15 m

VERANDASOL  ST  2100 VERANDASOL ST  2220

Zonwering met zijgeleiding voor erkers.
 afgeronde bergingskast 110 x 110 mm bevat de 

oprolas met doek en de motoraandrijving. Het op- en 

afrollen gebeurt via koorden en loopwieltjes.

In het vertikaal gedeelte van 

beide geleiders is 

een veersysteem 

ingebouwd om 

het doek op span -

ning te houden.

Max. afmeting element : 7,5 m²
Breedte 3 m - doeklengte 2,5 m
Breedte 2,5 m - doeklengte 3 m

Vertikaal gedeelte minimum 1 m

Hellingshoek van 5° tot 60°

VERANDASOL  ST  3100 

VERANDASOL VL  3220

  

De Winsol Verandasol is dè perfecte keuze als zonwering voor uw veranda of wintertuin.  
De verandasol houdt op zonnige dagen de warmte buiten,  zodat u in elk seizoen van uw 
veranda kunt genieten.  Een geruisloze motor zorgt bovendien steeds voor een optimaal en 
confortabel bedieningsgemak.

l  Jarenlang genot
alle onderdelen zijn volledig corrosiebestendig 

l  Strak gespannen doek
Door een ingebouwd veersysteem wordt het doek 
op spanning gehouden. Hierdoor rust het doek 
niet op het dak en blijft er steeds een geventileerde 
spouw tussen doek en beglazing.

l  Veilige werking
De reactiekrachten die ontstaan door het doek op spanning te zetten, worden volledig 
opgevangen door de buigvaste geleiders en voorprofiel (extra wanddikte).

l  Geruisloze werking
De speciale voorgerokken en UV-bestendige polyester koorden lopen over 
ingewerkte nylon loopwielen. De onderlat beschikt eveneens over inge-
werkte loopwielen.

l  Makkelijk te integreren  
De verandasol kan geplaatst worden op nagenoeg elke constructie door speciaal daartoe 
ontwikkelde steunen.

l  Feilloos lakwerk
De polyester poedercoating met qualicoat waarborg geeft 
aan de zonwering extra sterkte voor een lange levensduur en 
weersbestendigheid. Alle alu onderdelen zijn standaard gelakt in 11
standaard RAL-kleuren. Optioneel is een uitvoering in gelijk welke andere 
kleur mogelijk. De kunststof eindstukken voor de geleiders zijn standaard wit, bruin, ivoor  
(voor de ST 2220) en zwart.

l  Zeer ruime doekkeuze
De verandasol kan perfect in de omgeving worden geïntegreerd dankzij 
de grote keuze aan doeken. Zowel geperforeerd polyesterdoek als gesloten 
acryldoek kan toegepast worden. De doeken zijn uiteraard gegarandeerd 
kleurecht en weersbestendig.

l  Comfortabele bediening
Door de standaard Somfy SLT motor wordt de bediening 
een echt plezier. Een optionele zon-wind automaat zorgt 
ervoor dat uw Verandasol automatisch en in alle veiligheid 
de temperatuur in bedwang houdt. Ook tijdens uw 
afwezigheid. Nog meer comfort biedt de RTS technologie 
met afstandsbediening en vermijdt u alle kap en breekwerk .

Loopwieltjes

ST 2220

VL 3220



VERANDASOL realisaties

www.winsol.eu

Uw Winsol specialist
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