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Een gereguleerd en geoptimaliseerd binnenklimaat heeft direct invloed op de  
prestaties van studenten en scholieren. Gemetalliseerde binnenzonwering van 
Verosol biedt ongeëvenaard visueel en thermisch comfort in de studieruimten. 
Bovendien wordt het positieve effect van natuurlijk daglicht en adequate ventilatie 
op de concentratie behouden. Weerkaatsing van de zon op computerschermen 
en digiborden wordt voorkomen door de refl ecterende eigenschappen van het 
gemetalliseerde doek. Met deze eigenschappen levert Verosol een substantiële 
bijdrage aan het optimaliseren van het binnenklimaat in onderwijsinstellingen. 

Verosol binnenzonwering is bovendien duurzaam in zowel productiemethodiek 
als in levensduur. Door de degelijke, veilige, kindvriendelijke oplossingen zijn de 
producten bovendien geschikt in ruimten voor alle leeftijden.

Optimale omstandigheden voor uw leerlingen of 
studenten om zich in te ontwikkelen en te presteren

 

Verosol binnenzonwering biedt:

Thermisch comfort
• verkoeling in de zomer

• isolatie in de winter

• gecontroleerde  

 stralingswarmte

Visueel comfort
• optimaal doorzicht 

 (met behoud privacy)

• refl ectiereductie, 

 voorkomt weerkaatsing

• natuurlijk daglicht

• ruime product- en 

 stijlkeuze

• geen ontsierende 

 buitenzonwering

• uniforme uitstraling 

 facade

Economische voordelen
• energiebesparing 

 door vermindering van   

 koeling, verwarming 

 en kunstlicht

• duurzaam product 

 met lange levensduur

• onderhoudsvriendelijk

• draagt bij aan duurzaam 

 vastgoed certifi cering 

 (ondersteunt BREAAM/ 

 LEED)

Gezondheid voordelen
• emissieneutraal en   

 geurneutraal

• GreenGuard certifi catie

• antibacteriële doeken

• antistatisch

• vlamvertragend

• goede ventilatie mogelijk

€



Een optimaal binnenklimaat 
om geconcentreerd en effectief 
te kunnen leren en werken!

Ruime keuze
Verosol levert diverse soorten binnen-
zonwering; van plissé-, tot rol-gordijn, van 
paneel- tot overgordijn. Deze producten 
kunnen perfect en degelijk in elk uw 
kozijn worden geïntegreerd ongeacht 
vorm- of stijlwensen. De producten zijn 
uiterst onderhoudsvriendelijk en vrijwel 
onverwoestbaar.

Doeksoorten
CrystalScreen: Deze productlijn heeft 
een minimale belasting op het milieu 
dankzij het gebruik van 100% PVC-vrij 
onbrandbaar glasvezel doek.  
CrystalScreen biedt vanuit iedere hoek 
een perfect doorzicht door de speciale 
weving. Het doek is daarnaast zeer dun 
en daarom uitermate geschikt voor grote 
oppervlakken, zonder storend grote 
cassettes.

SilverScreen: SilverScreen heeft een 
refl ectiewaarde van 83%, de hoogste 
waarde in de markt. Ook de isolatie-
waarden zijn ongeëvenaard. Deze 
waarden leiden tot een grote besparing 

van koeling- en verwarmingskosten. 
SilverScreen is in twee transparanties 
leverbaar.

EnviroScreen: EnviroScreen is PVC en 
formaldehyde-vrij en daarmee ons 
milieuvriendelijkste product. Momenteel 
is dit product in afwachting van een 
Cradle to Cradle certifi cering.

Originals: De Originals lijn wordt 
gekenmerkt door een mooie textiele 
uitstraling en veel variatie in trans-
paranties, van open tot black-out.
De doeken zijn leverbaar in veel 
verschillende kleuren voor rolgordijn- en 
plissétoepassingen.

Eindoplossing
De professionele doeken van Verosol zijn 
perfect op maat te maken en laten zich 
naadloos integreren met de gevel en 
kozijnen.

Verosol medewerkers zijn gespecialiseerd 
in het creëren van oplossingen die 
aansluiten bij uw specifi eke wensen.

Duurzame keuzeDuurzame keuze
Verosol innoveert continu in materialen en 
processen. De unieke producteigenschap-
pen van Verosol producten hebben direct 
eff ect op uw energieconsumptie. Ten 
opzichte van buitenzonwering hebben 
Verosol producten bovendien aanmerkelijk 
lagere onderhoudskosten. Hierdoor is de 
Total Cost of Ownership (TCO) van 
de producten substantieel lager dan de 
aanschafwaarde.
 
Verosol is partner van de Dutch Green 
Building Council. Onze producten voldoen 
aan de internationale ISO 14001 standaard 
en zijn Oeko-tex en GreenGuard gecertifi -
ceerd. Toepassing van Verosol binnen-
zonwering levert u LEED en BREEAM 
duurzaamheidpunten op.
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Verosol Nederland
Kiefte 17
7151 HZ Eibergen www.verosol.com

 +31 545 46 45 45
 info@verosol.com
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Referenties
• Avans Hogeschool, Breda • Hogeschool Arnhem Nijmegen (duurzaamste school van Nederland) 
• Rijksuniversiteit Groningen • Universiteit van Amsterdam • Hanze Hogeschool “het Atrium”Groningen 
• Hanze Hogeschool Academie Minerva Groningen • Haagse Hotelschool • Fontys Hogescholen

Wilt u meer weten?
Onze medewerkers informeren u graag omtrent de beste oplossing voor 
uw situatie. Wij brengen graag, met onderbouwde cijfers, uw investerings-
behoefte beter in kaart. Tevens kunnen wij u van advies voorzien omtrent de 
implementatie mogelijkheden voor uw specifi eke situatie. Neem direct contact 
op met Verosol voor een vrijblijvende afspraak.

Verosol is al 50 jaar marktleider en producent van gemetalliseerde 
binnenzonwering. De prestaties van Verosol doeken zijn tot op de dag 
van vandaag ongeëvenaard. Wij onderscheiden ons door de functionele 
benadering en de continue focus op innovatie, gericht op bewijsbare en 
merkbare comfort- en energiebesparende voordelen.
 
Verosol heeft vestigingen in Nederland, Australië en Spanje en een uitgebreid 
wereldwijd licentienetwerk, zodat over ter wereld een optimaal binnenklimaat 
gerealiseerd kan worden.


