
NEBULA
Uniek in het segment van driedelige hengels. Deze complete serie bied alle 
werpgewichten en lengtes die vereist kunnen zijn naargelang gebruik. De constructie
met zijn multi-axiaal systeem en het gebruik van de beste materialen verkrijgbaar
op de markt samen met onze grote kennis aan vervaardigingstechnieken, hebben
ons in staat gesteld deze nieuwe serie te ontwikkelen.
Een bijzondere stijve hengel met een zeer krachtige actie. De volcarbon tip geeft
een ongeziene gevoeligheid om de meest moeilijke vangsten te verschalken. 
De uitzonderlijke kenmerken van deze serie zijn het extreem lage gewicht, 
de dunne diameter en zijn enorme kracht .
Met nog meer oog voor detail en design gecombineerd met de beste mogelijke
componenten, maken van deze serie opnieuw een serie binnen het hoogste niveau
van de Veret high level fishing world.

Unique in its kind in the surf world, this complete series boasts all the weights and lengths that the 
various types of fishing require. The construction with multi-axial system and the use of the best 
materials on the market, as well as a high knowledge of the techniques of wrappling, have allowed us 
to realize this new series. A particularly rigid rod to bring out a strong action shown in Solid Carbon 
tip, which promotes a sensitivity useful to catch even the most insidious prey. The characteristics of 
the series are the low weight, the reduced diameter of the various sections and the effective power, 
all combined with an unexpected resistance. Particular care in the assembly and in the choice of the 
components, together with a high attention to detail, make this series a new entry in the VERET high 
level surfing world.
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Lengte          Werpgewicht Transportlengte

MIN/OPT/MAX
Length Power Closed Length

MIN/OPT/MAX
Art. 0259 NEBULA 480 m. 4,80 gr.  70/100/120 cm. 175
Art. 0262 NEBULA 430 m. 4,30 gr. 100/130/150 cm. 156
Art. 0260 NEBULA 450 m. 4,50 gr. 100/130/150 cm. 175
Art. 0263N NEBULA 470 m. 4,70 gr. 100/130/150 cm. 185
Art. 0263P NEBULA 450 m. 4,50 gr. 120/150/170 cm. 165
Art. 0263Q NEBULA 470 m. 4,70 gr. 120/150/170 cm. 185
Art. 0263 NEBULA 430 m. 4.30 gr. 130/170/200 cm. 156
Art. 0261 NEBULA 450 m. 4,50 gr. 130/170/200 cm. 175
Art. 0258 NEBULA 465 m. 4,65 gr. 50/70/90 cm. 175



ANDROMEDA
De eerste asymmetrische hengel volledig ontworpen en  gebouwd in Italië. Een nieuw concept dat meteen een 
ongekend succes had. Drie delen van verschillende lengte, ontworpen  om met gelijk welk werpgewicht  de beste 
belasting van de hengel te bekomen  tijdens het werpen. Geproduceerd met de nieuwste generatie 
composietmaterialen,  die het mogelijk hebben gemaakt een hengel met extreme kracht  te creëren die zeer licht in 
gewicht is, zonder afbreuk te doen aan werpgewicht  dat zelfs verder gaat dan aangegeven op de hengel.

The first asymmetrical rod designed and built in Italy. New concept that has immediately received
an unprecedented success. Three pieces of different length, designed for every load during the cast. 
Produced with new generation composite materials, with low resin content, which have allowed the 
creation of a rod of extreme power and lightness, without compromising the resistance that goes even 
beyond the declared.

Lengte Werpgewicht            Vervoerlengte
Length Power Closed Length

Ground Side
Art. 0125 ANDROMEDA m. 4.30 gr. 100 gr. 130  cm. 153
Art. 0126 ANDROMEDA m. 4,30 gr. 120 gr. 150 cm. 154
Art. 0127 ANDROMEDA m. 4,30 gr. 150/175 gr. 200  cm. 161
Art. 5301A ANDROMEDA m. 4,50 gr. 100 gr. 130  cm. 168
Art. 5301 ANDROMEDA m. 4,50 gr. 120 gr. 150 cm. 171

Art. 5302 ANDROMEDA m. 4,50 gr. 150 gr. 175  cm. 181
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ANDROMEDA EVO
Staat aan de top en op de verlanglijst bij wedstrijdvissers. In 3 assymetrische delen en dankzij de 
Innovatieve materialen waarvan het is gemaakt , laat  de hengel opmerkelijke worpen toe met weinig 
Moeite. Bijzonder kenmerk van deze hengel is de twee toppen elk met specifieke werpgewichten wat
een brede waaier aan vismogelijkheden geeft. 
Zoals elke Veret hengel 100% gefabriceerd en ontworpen in Italië.

It is at the top of the top fishing rankings in Italy. In 3 pieces, asymmetric and thanks to the innovative 
materials with which it is made, allows to make remarkable casts with little effort. Special feature of 
this series is the provision of two differentiated action tips, this allows a specific use for each declared 
power.
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Lengte Werpgewicht Vervoerlengte
Length Range power Closed Length

Art. 5061G ANDROMEDA EVO m. 4,65 gr. 70/100 cm. 163
Art. 5062G ANDROMEDA EVO m. 4,50 gr. 100/130 cm. 159
Art. 5063G ANDROMEDA EVO m. 4,50 gr. 130/170 cm. 172
Art. 5064G ANDROMEDA EVO m. 4,50 gr. 150/200 cm. 177



E-BREZZA
Tophengel in zijn segment met 3 gelijke delen, geschikt voor zowel vrijetijds- als 
wedstrijdvissers. Eenvoudig in gebruik en uitstekende prestaties. U kunt aanzienlijke 
afstanden bereiken, zelfs met eenvoudige worpen. Krachtige en gevoelige hengel. 
Moderne en innovatieve look, uitgerust met een "Reflective Sheeting" -spiraal, 
zoals alle VERET hengels, om het nachtzicht van de top te accentueren.

Three-piece rod symmetrical, suitable both for pleasure and competition anglers. Easy to use and 
excellent performance. You can reach considerable distances even in simple casts. Powerful and 
sensitive. Modern and innovative look, equipped with a “Reflective Sheeting” spiral, like all the 
productions made in VERET, to accentuate the night vision of the top.
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Lengte Werpgewicht 
rlengte

Vervoerlengte

Length Range Power Closed Length
Art. 3250 E-BREZZA SX 125 m. 4,25 gr.   60/130 cm. 148
Art. 3251 E-BREZZA SX 150 m. 4,50 gr. 100/150 cm. 156
Art. 3252 E-BREZZA SX 175 m. 4,40 gr. 130/200 cm. 153



E-VENTO
Driedelige hengel met een volledig carbontip. De tip is zo ontworpen dat de
minste aanbeet wordt waargenomen. De specifieke structuur laat ook toe om
zeer dunne lijnen te gebruiken om extra afstand te bekomen tijdens het werpen.
Een plezier om te gebruiken.

Three-piece rod with the top in Solid Carbon incorporated into the tubular section, whose taper is 
calibrated in such a way as to have a curvature that helps the vision of the smallest of bites. The 
particular structure also allows the use of thinner lines obtaining excellent distances in the launches.
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Lengte Werpgewicht Vervoerlengte

Length Range Power Closed Length
Art. 4201 E-VENTO S2 100 m. 5,00 gr. 100 cm. 171
Art. 4202 E-VENTO S2 125 m. 4,25 gr.   70/130 cm. 148
Art. 4203F E-VENTO S2 150 m. 4,50 gr. 100/170 cm. 156
Art. 4204 E-VENTO S2 175 m. 4,40 gr. 150/200 cm. 153
Art.4203C E-VENTO S2 150 m. 4,65 gr. 100/170 cm. 171
Art.4204C E-VENTO S2 175 m. 4,65 gr. 150/200 cm. 171


