Plisségordijnen

Geniet van de unieke werking van Kvadrat
Verosol binnenzonwering
Je wilt 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 naar beneden is. Daarom kies je
voor de gemetalliseerde binnenzonwering van Kvadrat Verosol.
Met Kvadrat Verosol kies je voor comfort. En voor een product dat
gemaakt is in Nederland. De binnenzonwering van Kvadrat Verosol
combineert de voordelen van raamdecoratie en buitenzonwering in
één product. Onze binnenzonwering biedt niet alleen comfort en
isolatie, maar zorgt ook voor aanzienlijke energiebesparingen
doordat er minder airconditioning en verwarming nodig is.
Dit levert besparingen tot maar liefst 25% op.

Kenmerken van Kvadrat Verosol zonwering
Een eenzijdig transparante stof die overdag een
perfect uitzicht naar buiten geeft en tegelijkertijd
privacy biedt door de inkijk van buitenaf te blokkeren.
Een stof die zonlicht weerkaatst en hinderlijk licht
filtert. Dit voorkomt verblinding en maakt tegelijkertijd
een perfecte doorkijk mogelijk.
Een stof die warmte en kou weerkaatst,
de temperatuur optimaliseert en zo
voor energiebesparing zorgt.
Een stof met een glanzend, reflecterend metalen
oppervlak, waardoor het een stijlvolle, moderne,
hightech of zelfs chique uitstraling heeft.
Een stof die antistatisch is en geen stof aantrekt.

Buitengewoon goede binnenzonwering

Zonwering is een belangrijk element in ieder interieur.
Om comfortabel te kunnen wonen en werken is zonwering een
must. Kvadrat Verosol biedt een breed scala zonwering, waardoor
je een ruime keuze hebt om ramen van mooie, functionele
raambekleding te voorzien.
Plisségordijnen
Kvadrat Verosol beschikt over een ruim assortiment plissés.
Afhankelijk van je wensen, kies je een plisséproduct met een
transparant, semi-transparant, ondoorzichtig of black-out doek.
Voor extra comfort zijn er ook gemotoriseerde plissés verkrijgbaar.
Plisségordijnen van Kvadrat Verosol zijn elegant, strak, functioneel
en in vele kleuren beschikbaar.
Het effect van Kvadrat Verosol binnenzonwering is aantoonbaar. In
deze tabel een overzicht van de prestaties van onze diverse
gemetalliseerde plisségordijnen.
Kvadrat Verosol doeksoort

Warmtewering Lichtwering

Isolatie

Originals transparant 816

79%

78%

●●○○○

Originals semi-transparant 812

84%

92%

●●●○○

Originals ondoorzichtig 878

86%

98%

●●●○○

Originals block out 890

87%

100%

●●●○○

VeroCell semi-transparant 426

82%

71%

●●●○○

VeroCell ondoorzichtig 420

82%

72%

●●●○○

VeroCell block out 400

87%

100%

●●●●○

De bovengenoemde waarden zijn bepaald in combinatie met zonwerend HR++ glas (ref.
type G EN14501:2021) en zijn gebaseerd op onafhankelijke meetdata bij een wit doek.

Voor advies op maat kun je terecht bij een van onze verkooppunten.
Wanneer je alvast wat meer wilt weten over ons assortiment en de
bijbehorende producteigenschappen, kijk dan op onze productpagina’s of lees meer over de voordelen van gemetalliseerde
binnenzonwering.

Scan de code &
bezoek de site

Standaard Plissé
Een stabiele basis

De Standaard Plissé is het basisproduct binnen onze
collectie. Elegant, strak, functioneel en in vele kleuren
beschikbaar. De robuuste, ronde profielen en een plooi
van 25 mm in de stof typeren dit plissé. Dankzij het slimme
gepatenteerde remsysteem is de plissé makkelijk te
bedienen. Deze plissé kan uitgevoerd worden met
optrekkoorden, gemotoriseerd of handgreep-bediend.

Vario Plissé

Flexibiliteit voor optimale vrijheid
Je kent hem vast, de plissé die halverwege het raam
geplaatst kan worden, maar ook de bovenkant of juist de
onderkant van het raam kan bedekken. Dit plisségordijn is
uitermate geschikt om hinderlijke inkijk van buiten naar
binnen tegen te gaan. En dankzij de gemetalliseerde zijde
kun je overdag wel van binnen naar buiten blijven kijken!
De Vario plissé geeft flexibiliteit in zonwering,
daglichtgebruik en privacy. Zodra de (weers-)
omstandigheden veranderen, stel je gemakkelijk een
andere stand in.

Twin Plissé
Een alleskunner

Twee doeksoorten in één product: deze totaaloplossing
zorgt voor optimale dag-/nacht-lichtregulatie en warmte-/
koudewering. Je kunt bijvoorbeeld een ondoorzichtig
doek combineren met een transparant doek: overdag laat
je het transparante doek zakken. Hierdoor wordt hinderlijk
licht en warmte geweerd, evenals inkijk van buiten naar
binnen, terwijl je van binnenuit wel een goed uitzicht
houdt. ’s Avonds laat je het ondoorzichtige doek zakken,
zodat je van je privacy blijft genieten.
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Verofit Plissé

Draaien en kiepen zonder moeite
VeroFit is een aluminium frame, speciaal ontwikkeld om
een plisségordijn te monteren op kunststof- of aluminium
kozijnen zonder te hoeven boren of schroeven. Dankzij het
VeroFit systeem kun je je ramen en deuren probleemloos
blijven draaien en kiepen, omdat de handgreep van het
raam vrij en gemakkelijk bereikbaar blijft.

Serre Plissé

Voor horizontale en gekantelde ramen
In serres wordt het in de zomer vaak onaangenaam warm,
waardoor je dat lichte, zonnige plekje toch liever vermijdt.
Dankzij onze plissés die speciaal voor serres zijn
ontwikkeld, blijft de serre ook in de zomer een aangename
plek. Door middel van spandraden die om de 50 cm
worden geplaatst, kan het product horizontaal of onder
een hoek geplaatst worden. Er zijn diverse bedieningstypen beschikbaar, zowel handmatig als gemotoriseerd.

Special Plissé

Voor ramen met bijzondere vormen
Heb je ramen of kozijnen met hoeken van meer dan 90
graden? Geen probleem! Onze specials zijn dé oplossing
voor ramen met bijzondere vormen. De plisségordijnen
worden exact op maat gemaakt voor deze niet-haakse
raamformaten zoals trapezium-, driehoek- en
boogconstructies. Met onze special plissés bieden wij
voor bijna ieder raam de perfecte, op maat gemaakte
oplossing.
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Het textiel dat bij jouw woonwensen past
Hoe kies je het Kvadrat Verosol plisségordijn dat bij jou past? In de
slaapkamer wil je privacy, terwijl de werkruimte om daglicht vraagt.
Ook geveloriëntatie is essentieel. Ramen op het zuiden hebben
bijvoorbeeld meer zonwering nodig. Dankzij de verschillende
transparanties in onze collectie, kies je het doek dat het best bij jouw
woonwensen past.
Originals
De stoffen waar Kvadrat Verosol ooit mee begonnen is, zijn
verkrijgbaar onder de naam Originals. De Originals collectie is zeer
geschikt voor plisségordijnen maar ook voor rolgordijnen en
paneelsystemen.
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VeroCell
VeroCell heeft een speciale honingraatstructuur. Omdat er geen
koorden zichtbaar zijn, is VeroCell perfect voor slaapkamers waar
privacy en verduistering gewenst zijn. Deze dubbelplissé is
verkrijgbaar in semi-transparant, ondoorzichtig en block out.
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