VEROSOL PROJECTINRICHTING

BINNENZONWERING
VOOR OPTIMAAL
WERKCOMFORT

BENG-normering meer ontwerpvrijheid met Verosol
FourC energiebesparing door slimme zonwering

BREEAM keurmerk alle gemetalliseerde kleuren voldoen

Expand your comfort zone

AANVRAGEN

VEROSOL PROJECTINRICHTING

Vraag jouw Verosol
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Dit resulteert in zowel thermisch als visueel comfort. In de
zomer werkt de gemetalliseerde laag op het Verosol-textiel
als spiegel voor de zon, in de winter werkt deze laag als
isolatie voor de beglazing. Stilstaande lucht heeft immers een
isolerende werking en het gemetalliseerde textiel straalt weinig

De textielen van Verosol zijn verkrijgbaar in een compleet
assortiment: plissés, rolgordijnen, panelen en gordijnstoffen.
Daarnaast zijn deze textielen ook verkrijgbaar in meerdere
transparanties, waardoor de gewenste mate van privacy
gekozen kan worden. Met Verosol creëer je gegarandeerd een
comfortabel leefklimaat in iedere woon- en/of werkomgeving.

“HET KLIMAAT
VERANDERT, WIJ
INNOVEREN MEE”
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TEXTIELSOORT

OPENNESS FACTOR

2800
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en warmteoverdracht door ramen worden verminderd.

UV-TRANSMISSIE

G-WAARDE *

Ja

Ja

het uitzicht naar buiten behouden blijft, terwijl schittering

U-WAARDE (W/M2K) *

REFLECTIE ZONNESTRALING
BUITENZIJDE (MAX.)

Ja

SilverScreen 2% Semi-transparant

zonwering-oplossingen voor alle soorten gebouwen, waarbij

LT-WAARDE *

TEXTIELBREEDTE

ComfortScreen Semi-transparant

202

gemetalliseerde binnenzonwering. Verosol levert

GEMETALLISEERD

103

Verosol is met 85% reflectie wereldmarktleider in

OMSCHRIJVING SOORT

VLAMVERTRAGEND

staalaanvraag@verosol.nl.

De technische waarden van
alle doeken zijn gemeten conform
EN 14500 en getoetst door een
onafhankelijk laboratorium.
De waarden van textiel zijn
gemeten in kleur wit (000).
* Berekeningen gelden voor
zonwerend HR + glas (reference
glazing D EN 14501). Bij andere
beglazingen kunnen de
waarden afwijken.
** Genoemde waarden gelden
alleen voor de kleur wit (000),
andere kleuren geven andere
waarden omdat dit onge
metalliseerde textielen zijn.

“HET HOOGWAARDIG
METALLISEREN IS HET GEHEIM
VAN VEROSOL”
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Expand your comfort zone

VEROSOL HOE REFLECTIEVER, HOE EFFECTIEVER

KIES VOOR
DUURZAAM EN
VERNIEUWEND
Verosol levert producten die niet alleen een lange levensduur hebben
en energie besparen, ongeacht het seizoen, maar die ook nog eens
milieuvriendelijk worden geproduceerd. Bij Verosol zijn we dagelijks
bezig met verschillende duurzaamheidstrends in de markt. Maar alles
altijd onder het motto: ‘Hoe reflectiever, hoe effectiever!’

WIST JE DAT?

De gemetalliseerde
binnenzonwering van Verosol
mag worden meegenomen in
je BENG-berekening?

BREEAM WHITEPAPER
Vraag hem aan via

marketing@verosol.com of
mail voor specifieke vragen
naar projecten@verosol.nl.
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gebouwen moeten voldoen aan
BENG-eisen conform NTA 8800.
Binnenzonwering telt mee in de
weging van BENG1, zowel in de
zomer (G-waarde) als in de winter
(U-waarde). De voorwaarden voor
binnenzonwering in BENG zijn

het gemetalliseerde textiel van
Verosol. Deze laag weert het diffuse
licht waardoor lichthinder wordt
tegengegaan. Zowel de SilverScreen
textielen als de EnviroScreen
voldoen aan klasse 3 (HEA3) bij
toepassing van zonwerende
beglazing. Naast BREEAM worden
er nog veel meer keurmerken

FourC is een intelligente, draadloze, geautomatiseerde
zonweringsoplossing op zonne-energie, voor het optimaliseren
van comfort, energiebesparing en lichthinder-beperking voor
zowel nieuwbouw als renovatie. Infrastructuur aanleggen voor
zonwering is hiermee verleden tijd! Een volledig geautomatiseerde
binnenzonwering:
• is geluidsarm
• staat altijd in de beste positie (ten opzichte van klimaat en gevel)
• levert ieder moment van de dag comfort
• bespaart energie
DNA INNOVATIEF & DUURZAAM

Energie Neutraal Gebouw). Alle

dankzij de aluminium laag op

Energiebesparing door slimme zonwering

vervanging komt BENG (Bijna

Verkrijg meer ontwerpvrijheid

FourC

komt volledig te vervallen. Ter

Alle gemetalliseerde kleuren voldoen

EPC (Energie Prestatie Coëfficiënt)

BREEAM keurmerk

BENG-normering

Meer ontwerpvrijheid met Verosol

TM

• is zelfvoorzienend

makkelijk vervulbaar voor Verosol:

vervuld met de verschillende

• is volledig draadloos

geautomatiseerd, gekoppeld aan

Verosol textielen, onder andere

het gebouwbeheersysteem en

OEKO-TEX, HPD2.1, GreenGuard en

Draadloze aansturing middels het geavanceerde

een reflectie van minimaal 72%.

Cradle to Cradle. Meer weten over

bedieningspaneel en/of via de FourC app, maakt het gebruik

Architecten zijn erg enthousiast

de keurmerken en certificaten van

van FourC kinderlijk eenvoudig. Bijkomend voordeel van

over deze prestaties. Meer hierover

een specifiek Verosol-textiel? Ga

Verosol FourC: er zijn geen ontsierende aanpassingen in de

op www.verosol.nl/beng.

naar www.verosol.nl/products.

vormgeving van de infrastructuur noodzakelijk.
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Expand your comfort zone

REFERENTIES UNIEK & VEELZIJDIG

REFERENTIE
PROJECTEN

MEER REFERENTIES

Kijk op www.verosol.nl/projects.

Niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld wordt nog

steeds genoten van de gemetalliseerde doeken zoals in 1965
uitgevonden door Versosol-oprichter Cornelis Verolme.

Faralda Crane Hotel, Amsterdam NL
Verosol Originals

Gebouwvereisten: Dit opvallende hotel bevindt zich in een omgebouwde hijskraan op de voormalige
NDSM-werf en biedt uitzicht op de rivier het IJ. Er is hier niet alleen directe lichthinder, maar er wordt ook
indirecte lichthinder ervaren door de weerkaatsing van het wateroppervlak. Het bijzondere uitzicht vanuit
de kamers mag niet verloren gaan, maar het binnenklimaat moet zowel visueel als thermisch comfortabel
zijn. Oplossing: Door een plissé toepassing van het textiel hebben de ramen met hun bijzondere vormen
een gepaste maatwerk oplossing gekregen. Het gemetalliseerde Originals-doek zorgt voor 44% reflectie en
behoud het doorzicht met 23% openheid van de garen.

BMW Garage, Rotterdam NL
Verosol SilverScreen

Gebouwvereisten: Doordat het gebouw een showroomfunctie heeft, is er veel
glas toegepast. De grote glasoppervlakte (een gebouwconstructie met ramen van
5 meter hoog) zorgt voor overmatige warmte en lichttoetreding. Oplossing: De beste
zonwerende waardes worden behaald met SilverScreen 202, met een buitenzijde die
voorziet in 85% reflectie van zonnestraling. In dit project werd dit textiel toegepast in 33
gemotoriseerde rolgordijnen. Voor maximaal resultaat en de beste warmte- en lichtwering
met behoud van doorzicht.

Rijksmuseum, Amsterdam NL
Verosol EnviroScreen

Gebouwvereisten: De beste bescherming van de kunst was bij het RijksmuseumREFERENTIES UNIEK & VEELZIJDIG

project de hoofdzaak. De UV-straling die door de ramen de expositieruimtes
binnentreedt valt direct, maar soms ook indirect op de kunst. Daglicht is wenselijk
voor de bezoeker, maar kan tegelijkertijd ook schadelijk zijn voor de kunst van onze
grootmeesters. Oplossing: Het milieubewuste, pvc-vrije EnviroScreen 802 textiel
is hier toegepast. Dit textiel, met een reflectie van 74%, maakt het mogelijk dat
het schadelijke UV-licht buiten blijft en enkel het zichtbare, niet schadelijke licht
binnenkomt. Hierdoor ervaren de bezoekers toch daglicht en blijft de kunst beschermd.

6

7

Expand your comfort zone

VEROSOL HET EFFECT

MAATWERK BINDING MET IEDERE KLANT

OPTIMAAL
ZICHT EN
COMFORT

TECHNISCH EXPERT
GEEFT ADVIES OP MAAT
“We doen meer dan alleen een product

MADE-TO-MEASURE

Fel zonlicht kan erg hinderlijk zijn in

verkopen.” Dat stelt Roy Muis, inmiddels ruim

Uitgangspunt voor het advies zijn de wensen van de

kantooromgevingen. Niet alleen de

zestien jaar actief als projectadviseur bij Verosol.

klant en de specificaties van het gebouw. Roy: “Al

opwarming achter het glas, maar ook de

“In de loop der jaren bouw je met dealers en

onze producten zijn made-to-measure. Maatwerk

hinder die je ondervindt door schittering

architecten een hechte band op. Het gaat bij ons

dus, perfect passend bij de wens en behoefte van

van zon op je beeldscherm.

niet alleen om ons product; het belangrijkste

bijvoorbeeld de architect, de investeerder of de

is de persoonlijke relatie. Ik mag graag sparren

beheerder. Met uiteraard altijd de technisch beste

over professionele uitdagingen.”

oplossing voor de kenmerken en specificaties van het

Met een gemetalliseerd textiel, plisségordijn
of rolgordijn van Verosol voor je raam kun

gebouw. We denken mee in het aanbestedingstraject

je comfortabel door blijven werken met alle

Roy weet waarover hij praat. “Bij Verosol zijn we

en helpen met bestekteksten. Maar ook in het

visuele en thermische gemakken van dien.

experts in ons vak en beschikken we over ruime

vervolgtraject, wanneer het bestek gehandhaafd en

productkennis. Klanten kunnen bij ons rekenen

uitgevoerd moet worden, treden we op als adviseur.

op optimale binnenzonwering. Perfect passend

Dit maakt mijn werk zo mooi en afwisselend, het blijft

bij de uitgangspunten van het gebouw en met

altijd uitdagend voor alle partijen!”

voor de gebruikers of de bewoners optimaal
comfort, zowel thermisch als visueel. Afhankelijk

DUURZAME WERKRELATIE

van de gekozen doeksoort blijft het zicht naar

Voor Verosol is een duurzame vertrouwensrelatie

buiten namelijk intact.”

op elk niveau met de klant het doel. “Klanten weten
exact wat ze aan mij en aan ons product hebben.

Werkplek met binnenzonwering van Verosol.

MEEDENKEN VERMOGEN

Wanneer klanten me ook na afronding van de

Dankzij meedenkend vermogen levert Verosol

verkoop bellen met vragen, is dat voor mij de kroon

daadwerkelijk toegevoegde waarde, stelt Roy.

op mijn werk. Een absolute bevestiging van de

“Bijvoorbeeld advies over energiebesparingen

vertrouwensband die we hebben”, besluit Roy.

dankzij glas- en zonweringstoepassingen. We
kunnen exact berekenen hoeveel een gebouw

ANTICIPEREN OP DE TOEKOMST

aan koel- en verwarmingskosten kan besparen

Roy onderstreept het strategische voordeel van

door het gebruik van Verosol binnenzonwering

het hebben van een eigen fabriek in Nederland.

in combinatie met een bepaald type glas.

“Daarmee zijn we een van de weinigen in onze

Particulieren kunnen, om snel inzicht te krijgen

branche. Bovendien hebben we een eigen

in hun besparingsmogelijkheden, gebruik maken

R&D-afdeling. Mede daardoor kunnen we goed

van een rekentool op onze website.”

anticiperen op nieuwe wet- en regelgeving, zoals

PROEFPLAATSING

gebouwen. Als voorloper in onze branche zien

Is een klant of eindgebruiker nog nét niet

wij het als onze taak en plicht om over deze

helemaal overtuigd van Verosol, dan is het

nieuwe normen en de gevolgen daarvan te

mogelijk om zonder kosten een mock-up te

communiceren met onze klanten.”

MAATWERK MEEDENKEND VERMOGEN

de BENG-normering voor bijna energieneutrale

Werkplek zonder binnenzonwering van Verosol.

plaatsen. Roy: “We plaatsen dan het gewenste
productmodel met de gewenste textielsoort
voor één van de ramen, zodat er een goede

ROY MUIS

testkeuring kan plaatsvinden. De klant kan dan

Projectenteam Verosol

ondervinden of gebruik en comfort aansluiten

r.muis@verosol.nl

bij de verwachtingen.”
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BINNENZONWERING HET EFFECT VAN VEROSOL

een reflectie van 85% behalen en
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dat Verosol doeken produceert die

F

ontwikkeling er toe bijgedragen

energiekosten. Daar gaan uiteraard

O

bijdragen aan besparingen op

IJN

ook niet stil. Zo hebben jaren aan

RD

zegt Bos, “maar de technologie staat

Intelligente binnenzonwering kan

O

transparant mogelijk te bouwen.

waarde van Verosol.

LG

overtuigd van de toegevoegde

RO

te gebeuren. “De eisen nemen toe,”

G,

van zonlicht op automatische wijze

terwijl de trend juist is om zo

Opernturm in Frankfurt. Dankzij

IN

glastoepassingen steeds moeilijker,

de glasberekeningen is de architect

NW
ER

dient het binnen laten en weren

O

De nieuwe BENG-norm maakt

WERKING
VEROSOL
EN
Z

TOTAALOPLOSSING
BINNENZONWERING

NN

BENG-NORM BEHALEN

“De zonwerende en isolerende

aan de nieuwe BENG-eis.” Met

werking van binnenzonwering mag

Verosol binnenzonwering kun je

tegenwoordig in de berekeningen voor

blijven voldoen aan de zwaardere

energieprestaties van een gebouw

normen zonder concessies te doen

meegenomen worden,” zegt Evert Bos,

aan ontwerpvrijheid. Daarmee is het

productmanager bij Verosol. “Wat men

esthetisch beter, goedkoper én minder

niet altijd weet, is dat Verosol juist

onderhoudsgevoelig.

BI

daarmee dus ruimschoots voldoen

zonwering, in combinatie met de eigenschappen

GLAS

VERDER OPTIMALISEREN

specifieke beglazingen in combinatie

“Juist door vroeg aan tafel te zitten,

met onze zonwering om zo tot een

kunnen we meedenken,” zegt Bos.

optimaal resultaat te komen.”

“Bij Verosol is enorm veel expertise in

kleur een grote invloed op de prestatie. Bij
gemetalliseerde doeken niet. Deze presteren
bij alle kleuren nagenoeg hetzelfde. Bij
gemetalliseerde zonwering is de kleurkeuze vrij,

Een deel van de
straling wordt door het
glas gereflecteerd.
DE G-WAARDE
Het totaal van de zonne-energie dat door het

huis om ingenieursbureaus, maar ook
TECHNOLOGIE STAAT NOOIT STIL

architecten en gevelbouwers bij te

In de rekenmethode waar

staan. Ons engineersteam berekent

energieprestaties van een gebouw

en adviseert. Altijd met het doel om

mee worden gemeten (NTA 8800),

tot een totaaloplossing te komen

is aangegeven dat de reflectie van

waarbij je optimale gevelisolatie bereikt

zonlicht door binnenzonwering

alsook zoveel mogelijk daglicht benut

minimaal 72% moet zijn. Bovendien

en zonnewarmte tegenhoudt. Het is
belangrijk dat architect, aannemer,

projectmanagement@verosol.nl

hoeveelheid energie, zowel direct als indirect.

met behoud van comfort.

speelt. We maken berekeningen van

Productmanager Verosol

van het glas, bepalen de totaal doorgelaten

Bij ongemetalliseerde doeksoorten heeft de

in het voortraject een belangrijke rol

EVERT BOS

De reflectie en transmissie-eigenschappen van de

uitvoerder en eindgebruiker weten dat
er keuzes gemaakt zijn die aansluiten
bij de eisen en wensen die op voorhand
zijn neergelegd. Vervolgens zorgen wij
dat deze specificaties gehandhaafd

glas en de zonwering dringt, zowel direct als
Veel straling wordt door het

indirect (ook wel ZTA waarde genoemd).

doek, terug door het glas,
naar buiten gereflecteerd.

Een deel van de straling
wordt geabsorbeerd in het glas en
door convectie en straling
naar buiten afgegeven.

Een deel van de straling wordt geabsorbeerd
in het glas en door convectie en straling naar
binnen afgegeven.

WERKING HET EFFECT

blijven door nauw contact te houden
met de hele bouwkolom.” Bos besluit:
“Verosol zal grenzen blijven verleggen
om nóg betere energieprestaties te
leveren en nóg betere leef- en werkomgevingen te creëren. Verosol kan

MEER WETEN?

Mail ons op info@verosol.nl.

helpen om te voldoen aan ‘BENG’.”
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Bron: Gevelbouw (editie 6 – 2019)
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Hoofdkantoor Verosol Eibergen

WWW.VEROSOL.NL

