Harol Zonweringen
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LED verlichting
met dimmer op de LX530
& de BX270
Lees meer op pagina 12 & 20

Winter of zomer, binnen of buiten:
met een Harol zonwering
											 zit u goed

Zelfs tijdens ónze zomers is het soms van het goede te veel.
U wilt genieten van uw terras, maar de felle zon houdt u binnen.
En na een zonnige dag is het daar al even warm als buiten.
Met de zonweringen van Harol houdt u het heerlijk koel waar
u maar wilt. U hebt de keuze uit een ruim gamma producten
aangepast aan elke situatie. Een terrasoverkapping of een
zonnescherm? Geplaatst aan de gevel, het plafond, onder een
balkon of aan een dakspant? De Harol zonneschermen plooien
zich naar uw wensen én naar uw woning. Bovendien kunt u ze
voorzien van verlichting en/of verwaming, of uitbreiden met
een zijdelings scherm. En opdat ook uw veranda het hele jaar
door behaaglijk blijft, vindt u bij Harol eveneens een ruime keuze
aan verandazonweringen.
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Welke oplossing u ook kiest, de voordelen en
kwaliteitsgaranties van Harol krijgt u er gratis bij:
> altijd een aangenaam klimaat
> b
 eschermt meubilair, behang, vloer en gordijnen
tegen verkleuring
> d
 e doeken worden gemaakt volgens de VEROZO en ROMAZO-normen
(beroepsverenigingen in de BENELUX)
> op maat van uw terras
> ontworpen uit zeer duurzame materialen
> oneindig kleurenpalet aan standaardprijs
> functioneel design
> m
 odern bedieningscomfort:
van manuele bediening tot domotica
> 5 jaar garantie
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Harol
zonneschermen
Uw terras, balkon, woonkamer… Met een Harol zonnescherm blijven ze lekker
koel. En u houdt er niet alleen de zon, maar ook de schadelijke UV-stralen
mee tegen. Bovendien voorkomt u ook dat uw gordijnen en sofa verkleuren.
Lekker handig dus!
Op de volgende pagina’s ontdekt u de Harol zonneschermen LX530, CA430,
TC100 serie, BX260, BX270 en PR200 serie.

4

Verandazonweringen

Wij zetten u
uit het zonnetje
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Storelight

Zijdelings wind- en
zonnescherm

Zonneschermen

Flexibele montagemogelijkheden en types
Wat ook de montagesituatie is, Harol biedt altijd een oplossing.
De zonneschermen kunnen gemonteerd worden aan de gevel, het plafond, onder
een balkon, aan een dakspant… Bovendien zijn er verschillende types
zonneschermen, elk met hun eigen design en specifieke technische
mogelijkheden. Er zijn er met een volledig gesloten kast, een halfopen of een
open kast. De keuze hangt af van uw smaak, en van de mate waarin het doek
bestand moet zijn tegen weersinvloeden.

TC130
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Zonneschermen
Zijdelings wind- en
zonnescherm
TC130

Harol zonweringen zijn volledig aan te passen aan uw persoonlijke smaak.
Niet alleen hebt u een ruime keuze aan doeken, ook de frames zijn verkrijgbaar
in een brede waaier van RAL- en structuurlakken en dit telkens aan
standaardprijs.

Storelight

Frames in de kleur van uw voorkeur

■ Ruim palet aan kleuren
Het frame van uw zonnescherm kiest u in welke kleur u graag wilt. Ook het
verlichtings- en verwarmingssysteem Storelight kan in dezelfde
uw scherm.
■ S
 tructuurlakken
Harol biedt eveneens een reeks van prestigieuze structuurlakken met een
korrelige structuur aan. Deze lakken zijn bijzonder slijt- en krasvast en zijn
ook heel onderhoudsvriendelijk. Structuurlak geeft uw zonnescherm een stijlvolle,
eigentijdse uitstraling.

Verandazonweringen

kleuren uitgevoerd worden, zodat het altijd een mooi geheel vormt met
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Op-en-top UV-bestendig
Natuurlijk speelt uw persoonlijke smaak een doorslaggevende rol bij de keuze van
het doek. Maar wist u dat ook het comfort onlosmakelijk verbonden is met de
kleur van het doek? Zo laten zonneschermen met een lichte kleur meer licht door
dan zonneschermen met een donkere kleur. Ze zijn altijd uiterst doeltreffend: ze
filteren meer dan 90% van de U.V.-stralen. Dat is het effect van zonnebrandolie
factor 50.

■ B
 estand tegen weer en wind
Uw mooie doek blijft dat ook lang, want Harol werkt uitsluitend met geweven
acryldoek dat rot- en schimmelwerend én vuilafstotend is.

■ 1
 001 keuzemogelijkheden
Type doek:

acryl

Samenstelling: acrylvezels in de massa gekleurd
Kleuren:

fantasie- en unikleuren volgens collectieboek

Dikte:

± 0,5 mm

Eigenschappen: behandeld tegen rotting, schimmelwerend, vuilafstotend
Optioneel:

> Zelfreinigende doek (MAX collectie)
> Brandveilige doek (Brandklasse M1 - Alto FR collectie)
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Zonneschermen
Uiterst eenvoudige bediening
U rolt uw zonnescherm in een handomdraai in en uit met een slingerstang.
Nog eenvoudiger: met één druk op de knop of met verschillende types
afstandsbedieningen. Die hebben enkel bekabeling nodig naar de motor. De
afstandsbedieningen zijn volledig draadloos.

Zijdelings wind- en
zonnescherm

lx530

Verandazonweringen

Storelight

Wilt u een wind-zonautomaat? Die stuurt uw scherm al naargelang de
lichtintensiteit en de windsnelheid. Een regensensor zorgt er dan weer voor dat
uw doek meteen ingerold wordt wanneer het begint te druppelen.
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Kwaliteit en garanties
■ Alle Harol producten zijn CE-gecertificeerd
Zij komen dus volledig tegemoet aan de Europese richtlijnen inzake veiligheid,
gezondheid en milieuaspecten.

■ Harol biedt 5 jaar waarborg op uw zonnescherm
Dat doen we met een gerust hart, want onze schermen worden aan de strengste
tests onderworpen. De systemen ondergaan bijvoorbeeld 20.000 bewegingen,
en worden zwaar beproefd op hun weerstand tegen windbelasting.

■ P
 rofessionele Harol Specialisten
Bij onze Specialisten bent u zeker van deskundig advies,
een professionele plaatsing en een stipte service.
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Zonneschermen
Zijdelings wind- en
zonnescherm
BX260

■ Harol biedt steeds maatwerk

Op-en-top kwaliteit

Harol gebruikt enkel zonweringdoeken van de beste kwaliteit. Ze zijn erg duurzaam
en bijzonder sterk. De doeken zijn behandeld met een speciale waterafstotende
coating die vuil en vet afstoot, schimmel weert en rotvrij is. Bovendien zijn ze
uitgebreid getest op hun weerbestendigheid en kleurvastheid. De kasten van de
cassetteschermen sluiten bovendien volledig, waardoor de doeken ook in de winter
een perfecte bescherming genieten.
Net zoals bij alle Harol zonneschermen krijgt ook roest geen kans.
De kast en voorlijst zijn gemaakt uit geëxtrudeerde gepoedercoate aluminium. Voor
de bevestigingsmaterialen wordt uitsluitend hoogwaardig roestvrij staal gebruikt.

Blijf bij met de laatste trends.

Bezoek www.harol.be of www.harol.nl en klik op ‘nieuws’.

Verandazonweringen

■

Storelight

Uw zonnescherm wordt steeds op maat van uw terras geleverd.
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Het luxueuze scherm
			voor grote terrassen
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LX530
Het zonnescherm LX530 is een van de meest luxueuze
uitvoeringen in het Harol assortiment. Met zijn uitval of diepte
van maar liefst 4 meter is het ideaal voor een groot
terrasoppervlak. Het is bovendien steeds uitgerust met
elektrische bediening: een simpele druk op de knop volstaat
voor het openen of sluiten van het zonnescherm.
Heeft U soms ook last van de laagstaande zon? Kies dan voor
de optionele elektrische variovolant waarmee u lage
zonnestralen kunt tegenhouden.
Harol presenteert zijn eerste voorgemonteerde LED verlichting
op de populaire LX530 zonwering. LED verlichting op een
zonwering is niet nieuw, maar Harol heeft er wel als eerste voor
gekozen om de LED verlichting niet op de knikarmen te
monteren, maar subtiel te integreren in de onderkant van de
cassette.
Op die manier bewijst de verlichting zowel in gesloten als open
stand zijn nut, met een dimbare sfeer- en functionele
verlichting.
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Montage tegen de wand
muurconsoles
100 mm

203 mm

De LX530 heeft een volledig gesloten kast, zodat het zonnescherm ook
gemonteerd kan worden op plaatsen die niet beschut zijn tegen regen of wind. Zo
blijft uw doek veel langer mooi.
Tot een breedte van 6 m worden 2 knikarmen voorzien, vanaf 6 tot 7 m is het
scherm uitgevoerd met 3 armen en bij gekoppelde schermen (tot een breedte
van 12 m) worden 4 armen gemonteerd. Die armen hebben telkens 2
ingebouwde trekveren die de levensduur van uw scherm met vele zomers zullen
verlengen.

87 mm

Zonneschermen

Vormgeving en uitvoeringen

Montage tegen het plafond
plafondbeugels*

231 mm

95 mm

Montage tegen de dakspanten
dakspantconsoles*

Montagemogelijkheden
455 mm

De montage gebeurt met stabiele muurconsoles, discreet verborgen achteraan
de kast. Het aantal muurconsoles hangt af van de breedte van het zonnescherm.

Afmetingen en helling

10° ≤ helling ≤ 45° • A=uitval • B=hoogteverschil • montage op min. 2,5 m hoogte
B (mm)

1500

1061

2000

347

2000

1414

2500

434

2500

1768

3000

521

3000

2121

3500

608

3500

2475

4000

695

4000

2828

A

B

Min. uitval

A (mm)

260

Max. uitval

B (mm)

1500

Max. breedte

LX530

B

A (mm)

7m

4m

1.5 m

(12 m in 2 delen)

Verandazonweringen

Storelight

331 mm
* altijd in combinatie met muurconsoles

De zonneschermen worden zoals vele Harol producten op maat gemaakt.

A

Zijdelings wind- en
zonnescherm

154 mm
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Het stijlvolle scherm
met moderne sierstrips

CA430
De CA430 zorgt voor de nodige koelte op het terras en houdt tegelijk de zon
weg van de ramen. Bij slecht weer zitten doek en scherm veilig opgeborgen in
een aluminium cassette. Een vernuftig waterafvoersysteem voorkomt dat er
water in de kast kan sijpelen bij een gesloten scherm. Zo blijft het doek veel
langer mooi. Ook de sterke armen met ingebouwde trekveren zijn voorbereid
op veelvuldig gebruik. Terwijl de sierstrips, aangepast aan de doekkleur, voor
een fraaie afwerking zorgen.
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Montage tegen de wand
muurconsoles
268 mm

174 mm

De CA430 heeft een volledig gesloten kast. Daardoor is het zonnescherm ook
ideal om te monteren op plaatsen die niet beschut zijn tegen regen of wind.
Dankzij een vernuftig waterafvoersysteem kan er geen water in de kast sijpelen
wanneer het scherm gesloten is. Het doek behoudt dus veel langer zijn uitstraling.

Zonneschermen

Vormgeving en uitvoeringen

Montage tegen het plafond
plafondbeugels*

174 mm

Montagemogelijkheden

Montage tegen de dakspanten
dakspantconsoles*

452 mm

De montage gebeurt met regelbare en stabiele muurconsoles, discreet
verborgen achter de kast. Het aantal muurconsoles hangt af van de breedte van
het zonnescherm.

Zijdelings wind- en
zonnescherm

288 mm

174 mm

Afmetingen en helling

Storelight

368 mm
* altijd in combinatie met muurconsoles

De zonneschermen worden zoals vele Harol producten op maat gemaakt.
10° ≤ helling ≤ 45° • A=uitval • B=hoogteverschil • montage op min. 2,5 m hoogte
A
A
A (mm)
B (mm)
A (mm)
B (mm)
1061

2000

1414

2500

434

2500

1768

3000

521

3000

2121

3500

608

3500

2475

B

7m

3.5 m

1.5 m

Verandazonweringen

1500

347

Min. uitval

260

2000

Max. uitval

1500

Max. breedte

CA430

B
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Compact, flexibel
		
en overal te plaatsen

TC100 serie
Het Harol zonnescherm TC130 valt
op door zijn compact ontwerp, grote
verstelmogelijkheid en universele
toepassing. De hoekinstelling kunt u
gemakkelijk aanpassen, waardoor u
zelf bepaalt hoeveel schaduw u wilt.
Het scherm is ontworpen uit uit aluminium
en de bevestigingsmaterialen uit roestvrij
staal. Naast de TC130 met gesloten kast
kunt u ook kiezen voor de TC120 met een
halfopen kast, of de TC110 met open kast.
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Montage tegen de wand
van 0° tot 76°

min. 160 mm
max. 225 mm

De kastafwerking varieert naargelang het type dat u kiest. De TC110 beschikt
over een open kast; dit type kast is geschikt voor een montage onder een balkon
of oversteek. De TC120 heeft een halfopen kast, die het doek langs boven
beschermt. De volledig gesloten kast van de TC130 beschermt het doek optimaal
tegen regen of wind en zorgt voor een mooi esthetisch geheel.
min. 186 mm
max. 260 mm

Zonneschermen

Vormgeving en uitvoeringen

Montage tegen het plafond
van 14° tot 90°

min. 190 mm
max. 260 mm

Montagemogelijkheden

min. 160 mm - max. 250 mm

Zijdelings wind- en
zonnescherm

Ook de aluminium afdekkappen van de voorlijst garanderen een perfecte
afwerking. Bij de TC110 en TC120 is een kleine lage voorlijst met volant voorzien.
De TC130 is uitgerust met een hoge voorlijst, standaard zonder volant.

Typisch voor de zonneschermen van de TC100-serie is hun eenvoudige hoekinstelling, die kan variëren van 0° tot 90° (afhankelijk van het montagetype). Voor
beide montagemethoden bestaat eenzelfde type console.

Storelight

Afmetingen en helling
De zonneschermen worden zoals vele Harol producten op maat gemaakt.
0° ≤ helling ≤ 90° • A=uitval • montage op min. 2,5 m hoogte
A (mm)

A

1500
2000
2500

Max. uitval

Min. uitval

5.5 m

3m

1.5 m

Verandazonweringen

Max. breedte

TC100

3000
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Perfecte design
			
aan elke gevel

BX260
Het zonnescherm BX260 laat zich met zijn geringe
afmeting (minimale diepte van 15 cm) perfect
integreren aan elke gevel. Door de bijzondere
constructie met brede muurconsoles kan het
scherm op praktisch iedere achtergrond gemonteerd
worden. Het gesloten cassettesysteem zorgt ervoor
dat het doek volledig beschermd is tegen vuil en
barre weersomstandigheden. De voorlijst heeft ook
een geïntegreerde waterafvoer. Tot een breedte van
6 meter voorziet Harol 2 knikarmen, vanaf 6 tot
7 meter is het scherm uitgevoerd met 3 armen en
bij gekoppelde schermen (tot een breedte van
12 meter) worden 4 armen gemonteerd. Voor wie
graag koelte van formaat wilt creëren!
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Zonneschermen

Vormgeving en uitvoeringen
De BX260 heeft een volledig gesloten kast. Dit heeft als voordeel dat het
zonnescherm ook geschikt is voor plaatsen die niet beschut zijn tegen regen of
wind. Zo blijft uw doek veel langer mooi! De kast is dankzij haar geringe diepte
bijzonder compact. Ook typisch voor de BX260 is de dragende achterplaat waar
de consoles, knikarmen en oprolas ingehaakt worden. Tot een breedte van 6 m
worden 2 knikarmen voorzien, vanaf 6 tot 7 m is het scherm uitgevoerd met 3
armen en bij gekoppelde schermen (tot een breedte van 12 m) worden 4 armen
gemonteerd. Die armen hebben telkens 2 ingebouwde trekveren die de
levensduur van uw scherm met vele zomers zullen verlengen.

222 mm

155 mm

Montagemogelijkheden

Zijdelings wind- en
zonnescherm

Montage tegen de wand
muurconsoles

De montage gebeurt eenvoudigweg door het inhaken van het scherm in brede
muurconsoles die vooraf aangebracht worden op de montageondergrond. Het
aantal consoles hangt af van de breedte van het zonnescherm.

Storelight

Afmetingen en helling
De zonneschermen worden zoals vele Harol producten op maat gemaakt.
10° ≤ helling ≤ 35° • A=uitval • B=hoogteverschil • montage op min. 2,5 m hoogte

1500

260

1500

860

2000

347

2000

1147

2500

434

2500

1434

3000

521

3000

1721

3500

608

3500

2008

A

B (mm)

B

7m
(12 m in 2 delen)

3.5 m

1.5 m

Verandazonweringen

A (mm)

Min. uitval

B (mm)

Max. uitval

BX260

B

A (mm)

Max. breedte

A
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Een strak en
		stijlvol design

m et

BX270
Het zonnescherm BX270 bouwt verder op het
model BX260, een voltreffer in het gamma omdat
het tegemoet komt aan een heel aantal vragen. Met
zijn strakke vormgeving en beschikbaarheid in een
brede waaier van ral- en structuurlakken met
verschillende glansgraad, staat de BX270 borg voor
een harmonieus gevelbeeld. Verder zorgt het
gesloten cassettesysteem dat het doek volledig
beschermd is, ook op plaatsen die niet beschut zijn
tegen regen of wind.
Zonwering overdag, sfeerschepper na zonsondergang… Het strakke BX270 knikarmscherm is nu ook
te krijgen met LED verlichting. De dimbare, energiezuinige verlichting zorgt voor instant sfeer.
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Zonneschermen

Vormgeving en uitvoeringen
De BX270 heeft net zoals de BX260 een volledig gesloten kast maar de aanblik
verandert volledig. Dat is te danken aan een splinternieuwe zijconsole in
aluminium gietwerk, een stijlvol inox geborsteld logo en een bijzonder strakke
lijn van de voorlijst met geïntegreerde waterafvoer. De kast is dankzij haar geringe
diepte bijzonder compact. Ook typisch voor de BX270 is de dragende
achterplaat waar de consoles, knikarmen en oprolas ingehaakt worden. Tot een
breedte van 6 m worden 2 knikarmen voorzien, vanaf 6 tot 7 m is het scherm
uitgevoerd met 3 armen en bij gekoppelde schermen (tot een breedte van 12 m)
worden 4 armen gemonteerd. Die armen hebben telkens 2 ingebouwde trekveren
die de levensduur van uw scherm met vele zomers zullen verlengen.

Met LED verlichting

227 mm

162 mm

Montagemogelijkheden

Zijdelings wind- en
zonnescherm

Montage tegen de wand
muurconsoles

De montage gebeurt eenvoudigweg door het inhaken van het scherm in brede
muurconsoles die vooraf aangebracht worden op de montageondergrond. Het
aantal consoles hangt af van de breedte van het zonnescherm.

Storelight

Afmetingen en helling
De zonneschermen worden zoals vele Harol producten op maat gemaakt.
10° ≤ helling ≤ 35° • A=uitval • B=hoogteverschil • montage op min. 2,5 m hoogte

1500

260

1500

860

2000

347

2000

1147

2500

434

2500

1434

3000

521

3000

1721

3500

608

3500

2008

A

B (mm)

B

7m
(12 m in 2 delen)

3.5 m

1.5 m

Verandazonweringen

A (mm)

Min. uitval

B (mm)

Max. uitval

BX270

B

A (mm)

Max. breedte

A
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PR200 serie
De PR-zonneschermen van Harol herkent u aan hun aluminium afdekkappen.
Net zoals de andere PR-zonneschermen biedt de PR230 een perfecte
bescherming tegen te veel zon, met een breedte van 7 meter (1 deel) tot 12
meter (in 2 delen). Het zonnescherm is standaard uitgerust met een lage,
ronde voorlijst met volant. Een superhandige optie is de variovolant (tot 1,5 m
voor acryl) die speciaal ontwikkeld werd voor een laagstaande zon.

Aluminium afdekkappen voor
een onberispelijke afwerking
22

Montage tegen de wand
muurconsoles

212 mm

De kastafwerking varieert naargelang het type dat u kiest. De PR210 heeft een
open kast: prima voor een montage onder een balkon of oversteek. Het doek
hoeft hier niet extra beschut te worden. De PR220 heeft een halfopen kast, die
het doek langs boven afdekt.
216 mm

Door de volledig gesloten kast is het doek van de PR230 optimaal bestand tegen
regen of wind. Bovendien zorgt dit voor een mooi esthetisch geheel. Ook de
aluminium afdekkappen van de voorlijst dragen bij tot een perfecte afwerking. Bij
de standaarduitvoering wordt een ronde voorlijst met volant voorzien. Een hoge
voorlijst is mogelijk als optie.

222 mm

Montage tegen de dakspanten
dakspantconsoles*

Montagemogelijkheden
420 mm

De montage gebeurt met stabiele muurconsoles, discreet verborgen achter
de kast. Het aantal muurconsoles hangt af van de breedte van het zonnescherm.

Afmetingen en helling

316 mm

Storelight

* altijd in combinatie met muurconsoles

De zonneschermen worden zoals vele Harol producten op maat gemaakt.
10° ≤ helling ≤ 45° • A=uitval • B=hoogteverschil • montage op min. 2,5 m hoogte
B (mm)

1500

260

1500

1061

2000

347

2000

1414

2500

434

2500

1768

3000

521

3000

2121

3500

608

3500

2475

A

B

7m
(12 m in 2 delen)

3.5 m

1.5 m

Verandazonweringen

A (mm)

Min. uitval

B (mm)

Max. uitval

A (mm)

Max. breedte

PR200

B

Zijdelings wind- en
zonnescherm

Montage tegen het plafond
plafondconsoles*

235 mm

A

Zonneschermen

Vormgeving en uitvoeringen
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SC700
BX270

Laat u inspireren!
Op zoek naar het zonnescherm dat het best past bij u en uw tuin of terras? Of
verzamelt u ideeën om uw ideale buitenplek te creëren?
Neem dan zeker een kijkje op www.harol.be of www.harol.nl en klik op
‘inspiratie’. U ontdekt er tal van realisaties, aangepast aan elke situatie.

BX270

24

LX530

Verandazonweringen

Storelight

bx260
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Zijdelings wind- en
zonnescherm

Zonneschermen

Overzicht zonneschermen
TC-reeks

PR-reeks

BX260

BX270

CA430

LX530

Open: TC110,
halfopen: TC120
of gesloten kast:
TC130

Open: PR210,
halfopen: PR220
of gesloten kast:
PR230

Gesloten kast
met lekdorpel en
waterafvoersysteem

Gesloten kast
met lekdorpel en
waterafvoersysteem

Gesloten kast
met lekdorpel en
waterafvoersysteem

Gesloten kast met
lekdorpel

Standaard voor
TC110 en TC120.
In optie voor
TC130.

Standaard:

In optie.

In optie.

In optie.

In optie.

Keuze uit 4 types:

Keuze uit 4 types:

Keuze uit 4 types:

Keuze uit 4 types:

Keuze uit 4 types:

Keuze uit 4 types:

Variovolant
(extra afhangend doek
tegen laagstaande zon,
max. 2 m)

Neen

Optie manueel

Neen

Neen

Neen

Optie elektrisch

Kasttype
(belangrijk voor
bescherming van
het doek)

Volant
(afhangend doek
aan de voorlijst)

NIEU

W

LED verlichting

Neen

Neen

Neen

Optioneel

Neen

Optioneel

NIEU

W

LED verlichting dimbaar

Neen

Neen

Neen

Optioneel

Neen

Optioneel

5,5 m

7m
(12 m in 2 delen)

7m
(12 m in 2 delen)

7m
(12 m in 2 delen)

7m

7m
(12 m in 2 delen)

3m

3,5 m

3,5 m

3,5 m

3,5 m

4m

Manueel
of elektrisch

Manueel
of elektrisch

Manueel
of elektrisch

Manueel
of elektrisch

Manueel
of elektrisch

Elektrisch

TC110: ± 8 kg/m
TC120: ± 9 kg/m
TC130: ± 11 kg/m

± 14 kg/m

± 14 kg/m

± 18 kg/m

± 18 kg/m

± 19 kg/m

Maximale breedte
Maximale uitval
Bediening

Gewicht
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Zonneschermen
Zijdelings wind- en
zonnescherm

Storelight
Bekijk onze realisaties.

Surf naar www.harol.be of www.harol.nl en laat u inspireren!

Verandazonweringen

BX260
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LX530

Troeven van de Harol
zonneschermen
LX530
> breedte tot 7 m in 1 deel, tot 12 m in 2 delen
> uitval tot 4 m
> tot 4 knikarmen met dubbele ingebouwde trekveren
> volledig gesloten kast met lekdorpel
> gewone volant of variovolant in optie
> geïntegreerde LED verlichting in optie
> geïntegreerde LED verlichting met dimmer in optie

CA430
> volledig gesloten kast met lekdorpel
> voorlijst met geïntegreerde waterafvoer
> armen met dubbele ingebouwde trekveren
> sierstrips aangepast aan de doekkleur
> volant in optie

TC100 serie
> verschillende kasttypes i.f.v. de montagesituatie
> hoge voorlijst bij TC130 die de kast volledig afsluit
> compact vormgegeven scherm met relatief laag gewicht
> eenvoudige hoekinstelling van 0° tot 90°, naar gelang
het montagetype
> standaard volant bij de TC110 en TC120
LX530
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Zonneschermen
BX260
> breedte tot 7 m in 1 deel, tot 12 m in 2 delen
> c ompacte kastvorm
> v olledig gesloten kast met lekdorpel
> v oorlijst met geïntegreerde waterafvoer
> v olant in optie

BX270

Zijdelings wind- en
zonnescherm

BX270

> breedte tot 7 m in 1 deel, tot 12 m in 2 delen
> c ompacte kastvorm
> s trakke lijn
> v olant in optie
> ingeborsteld inox logo
W

> LED verlichting in optie
> LED verlichting met dimmer in optie

PR200 serie
> breedte tot 7 m in 1 deel, tot 12 m in 2 delen
> 3
 verschillende kasttypes
> s tandaard volant
> v ariovolant, tegen laagstaande zon, in optie
> In optie: hoge voorljjst zonder volant

Meer informatie over Harol knikarmschermen?
Surf naar www.harol.be of www.harol.nl
	Of contacteer vrijblijvend uw Harol Specialist. U vindt zijn gegevens op de achterzijde van deze brochure.

Verandazonweringen

NIEU

Storelight

> z ijconsole in aluminium gietwerk
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Harol SL400
Het zijdelings wind- en zonnescherm SL400 van Harol plooit zich helemaal
naar uw wensen. Uit de wind en in de zon? Of liever lekker in de schaduw?
U kiest en geniet gerust, want dit scherm beperkt ook de inkijk op uw terras,
op uw balkon of in uw tuin.
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Verandazonweringen

Storelight

Uit de wind, in het zonnetje of
in de schaduw? U kiest!
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Zijdelings wind- en
zonnescherm

Zonneschermen

SL400

Ontelbare mogelijkheden
Met dit scherm tovert u uw terras in een oogwenk om in een budgetvriendelijke
en originele ‘buitenruimte’. Door de verschillende montagemogelijkheden bent u
overal in de tuin, of zijdelings op het terras of balkon beschermd tegen wind of te
felle zon. Bovendien hebt u de keuze tussen een rechte en een schuine
uitvoering. Deze laatste is erg handig wanneer u bijvoorbeeld de SL400 als
optimale zijdelingse afsluiting wilt gebruiken in combinatie met een
knikarmscherm.

Eenvoudige bediening
U bedient dit wind-zonnescherm in een handomdraai. De trekstang met
handvat wordt naar buiten getrokken en ingehaakt in een vast steunprofiel.
Een loopwieltje onderaan de trekstang staat borg voor een nog vlottere
bediening. Het doek van het scherm wordt opgespannen door een geïntegreerde
spiraalveer. Een zekeringssysteem (kinderslot) voorkomt dat het scherm
onverwacht oprolt.
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Zonneschermen
Zijdelings wind- en
zonnescherm
SL400

Harol biedt u de keuze uit alle kleuren. Kies vrijuit uit de volledige RALkleurenwaaier of ga voor een van de prestigieuze structuurlakkleuren.
Dit kost u trouwens geen eurocent meer! Kies dus de kastkleur die naadloos
aansluit bij uw woning.
Daarnaast kunt u kiezen uit de uitgebreide collectie acryldoeken die verkrijgbaar
zijn in een brede waaier van kleuren en dessins.

Storelight

Volledig op maat

Systemen voor buitengebruik moeten tegen een stootje kunnen. De SL400
is gemaakt van hoogwaardige corrosiebestendige materialen. Deze hebben
beschermende coatings en zijn, zoals alle zonweringsystemen van Harol,
CE-gecertificeerd. Duurzaamheid gegarandeerd. U geniet daarom maar liefst
5 jaar garantie.

Verandazonweringen

Duurzame materialen
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Zonneschermen
Recht

Schuin
Uitval

Uitval

Hoogte

Hoogte

Bediening

Manueel d.m.v. een ingebouwde veeras

Kleuren

•A
 lle Ral-kleuren en alle
structuurlakkleuren mogelijk

Doeken

• Acryldoeken
• Polyesterdoeken
RECHT

SCHUIN

Min. hoogte (incl. 50 mm van de vloer)

1350 mm

1450 mm

Max. hoogte (incl. 50 mm van de vloer)

2150 mm

2550 mm

Min. uitval

1000 mm

1000 mm

Max. uitval

4000 mm

4000 mm

Min. hoogte trekstang

600 mm

Max. hoogte trekstang

2400 mm

Hoek

5° - 15°

Meer informatie over Harol zijdelings wind- en zonnescherm?
Surf naar www.harol.be of www.harol.nl
	Of contacteer vrijblijvend uw Harol Specialist. U vindt zijn gegevens op de achterzijde van deze brochure.

Storelight

ca. 50 mm

Verandazonweringen

ca. 50 mm

Afmetingen

Hoogte trekstang

Hoek

Zijdelings wind- en
zonnescherm

SL400
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Harol Storelight
Voor wie ’s avonds een gezellige sfeer op het terras wil creëren,
is er de Storelight II. Wilt u uw terras na valavond verlichten? Of wenst een
verwarmingssysteem zodat u ook van uw terras kunt genieten als het
wat frisser wordt? Mocht u niet kunnen beslissen: we kunnen beide functies
ook integreren in één systeem.
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Verandazonweringen

Storelight

Zijdelings wind- en
zonnescherm

Zonneschermen

Verlichting en verwarming
			
à la carte
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TR850

Er bestaan 3 varianten:
■ Verlichtingssysteem
Dit handige systeem is perfect afgestemd op uw zonwering en bestaat uit
4 of 5 halogeenspots i.f.v. de lengte, die in alle richtingen kunnen draaien.
Zo zijn de inbouwspots 355° verdraaibaar en 60° kantelbaar. Het systeem
is verkrijgbaar in lengtes van 2,5 of 3,5 meter. De esthetisch ogende kast
is vervaardigd van gelakt aluminium en verkrijgbaar in alle RAL-kleuren.
Handig: de spots trekken ’s avonds geen hinderlijke insecten aan!
■ Verwarmingssysteem
Speciaal voor de koudere periodes – of tuinfeestjes tot in de vroege uurtjes
– bestaat er een systeem met ingebouwde verwarming. Deze versie heeft
een infrarood warmtestraler (2000 W) met een stralingsbereik van 16 m².
Als het te fris wordt, zet u gewoon de schakelaar aan en in een mum van
tijd hebt u het dan aangenaam warm.
■ Verlichtings- en verwarmingssysteem
De derde versie van de Storelight II combineert licht en verwarming.
Deze versie heeft twee infrarood warmtestralers (1400 W) en
3 spots (20 W). Ideaal voor wie graag het maximum haalt uit de nazomer!
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Zonneschermen
Zijdelings wind- en
zonnescherm

Storelight
Surf naar www.harol.be of www.harol.nl
	Of contacteer vrijblijvend uw Harol Specialist. U vindt zijn gegevens op de achterzijde van deze brochure.

Verandazonweringen

Meer informatie over Harol Storelight?
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Harol verandazonweringen
Een Harol verandazonwering biedt de ideale oplossing om de
temperatuur in uw veranda onder controle te houden. Niet alleen
de warmte, maar ook de lichtinval wordt gedoseerd. Zo voorkomt u
een oververhitte veranda na een warme zomerdag.
De Harol verandazonwering is een op maat gemaakte zonwering
die bovenop uw veranda wordt geplaatst. Bovendien koppelt de Harol
verandazonwering een hoge afwerkingsgraad aan een hedendaagse
vormgeving. Ze is geschikt voor montage op elke gangbare
verandaconstructie.
De zonnewarmte wordt zo tegengehouden vooraleer ze zich via het
glas in de woning kan verspreiden. De afstand tussen het glas en het
zonweringdoek laat een goede luchtcirculatie toe. Daardoor is er een
permanente afvoer van de opgestapelde warmte tussen het
glasoppervlak en het doek. Een Harol verandazonwering is dus dé
ideale temperatuurregelaar!
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Verandazonweringen

Storelight

Zijdelings wind- en
zonnescherm

Zonneschermen

Maak uw veranda
het hele jaar genietklaar
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Vooruitstrevend in bediening en domotica
Vindt U het ook zalig om na een zomerse werkdag te kunnen nagenieten in uw
veranda? Dan biedt een wind-en zon automatisatie de ideale oplossing. Deze
zorgt er immers voor dat u binnenshuis geen oververhitte leefruimte krijgt.
Het doek blijft op zekere afstand van het verandadak door de positie van de
geleiders en een kabelveersysteem dat het doek constant onder spanning
houdt. Geen enkel probleem dus als er een briesje wind zou komen opdagen.
Komt de wind toch ineens steviger opzetten dan zorgt de windautomaat ervoor
dat het doek volledig automatisch wordt opgerold.
U kunt uw verandazonwering zelfs uitbreiden met een regensensor om het
doek te beschermen en een langere levensduur te garanderen.

WIND-ZON AUTOMAAT
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Zonneschermen
Zijdelings wind- en
zonnescherm
VZ520 + BX260

De acryldoeken zijn verkrijgbaar in tal van kleuren en stijlen en hebben bovendien heel wat troeven: ze zijn waterwerend en vuilafstotend en behandeld tegen
schimmels en verrotting. Deze doeken zijn verkrijgbaar in effen kleuren of met
kleurrijke motieven. In optie kunt u kiezen uit brandwerende doeken en/of
zelfreinigende doeken.

Storelight

Doeken in talrijke variaties

De ruime keuze aan gestel- en doekkleuren laat u toe de
verandazonwering perfect af te stemmen op de kleur van de
verandaprofielen en van de gevel. Op deze manier wordt uw
veranda des te meer een verlengstuk van uw woning, waar het
steeds aangenaam vertoeven is.

Verandazonweringen

Kleurrijke armaturen
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Harol biedt 2 types verandazonweringen aan:

VZ510
> Kast bestaat uit gerolplooide
aluminium profielen. (1)
> Kunststof steuntjes ter
bevestiging van de verandazonwering op het verandadak.
Standaard bij de VZ510. (2)
> Verhoogde steunen zijn tevens 		
mogelijk voor dakvensters in het 		
verandadak.
> Dat er wel degelijk belang besteed
werd aan de vorm-geving ziet men
bijvoorbeeld ook aan de afgeronde
vorm van de geleiders. (3)
> Het doek en de uitvalsbuis worden
via een veer, loopwieltjes en de
Hi-tech koord constant onder
spanning gehouden.
> In opgerolde toestand bevindt de
voorlijst zich deels in de kast.

1

2

Type 1
Type 2
Type 3
Type 4
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2

3

4

4,5

5

6

7

8

9

10 11 12 13,5 18

1 deel
2 delen
3 delen
4 delen

Aantal
motoren

1

Max. uitval (m)

Maximaal bereik in meters
Type

Max.
oppervlakte (m2)

3

18

6

1

36

6

1

54

6

2

72

6

2

Zonneschermen
> K
 ast bestaat uit geëxtrudeerde
aluminium profielen. (1)
> Aluminium steuntjes ter bevestiging
van de verandazonwering op het
verandadak. Standaard bij de
VZ520. (2)
> Verhoogde steunen zijn tevens 		
mogelijk voor dakvensters in het 		
verandadak.
> In opgerolde toestand bevindt de
voorlijst zich deels in de kast,
waardoor het doek beschermd wordt
en het geheel tevens mooi oogt.
> De loopwagen met wieltjes werd
speciaal ontworpen om het systeem
zacht te laten lopen en is dan ook
zo goed als geruisloos. De wieltjes
kunnen zijdelings bewegen, wat
ervoor zorgt dat de voorlijst steeds
soepel in de geleiders loopt. (3)

1

Type 3
Type 4

4

5,5

6

7

8

9

10 11 12 13 16,5 22

1 deel
2 delen
3 delen
4 delen

25

6

1

50

6

1

75

6

2

100

6

2

Meer informatie over Harol verandazonweringen?
Surf naar www.harol.be of www.harol.nl
	Of contacteer vrijblijvend uw Harol Specialist. U vindt zijn gegevens op de achterzijde van deze brochure.

Verandazonweringen

Type 2

3

Aantal
motoren

Type 1

2

Max. uitval (m)

Maximaal bereik in meters

Max.
oppervlakte (m2)

3

Storelight

2

Type

1

Zijdelings wind- en
zonnescherm

VZ520
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5

redenen waarom Harol
uw vertrouwen waard is
Storelight

1

Plaatsing door specialisten

2

100% gegarandeerde kwaliteit

3

Geleverd naar uw wensen

TC130

Alle zonweringen van Harol worden bij u geplaatst door experts
uit gespecialiseerde vakbedrijven. Stuk voor stuk kunnen zij een
jarenlange ervaring in de branche voorleggen. Bovendien
volgen ze op regelmatige basis opleidingen bij Harol inzake
montagetechnieken, onderhoud en advies.

Niet alleen beantwoorden alle producten van Harol aan de
strengste kwaliteitseisen, dat geldt ook voor de manier waarop
ze vervaardigd en geleverd worden. Harol biedt u een
kwaliteitsgarantie van vijf jaar!

Alle Harol zonweringen kunnen maximaal aangepast worden
aan uw behoeften. Wilt u uw manuele bediening aan de
linkerkant of aan de rechterkant? Een motor met
domoticabediening? Vertel uw wensen aan uw Harol Specialist,
en hij voert ze uit. Zin in een apart kleurtje? Ook hier hebt u
keuze genoeg. De armen en gestel van onze zonweringen zijn
verkrijgbaar in een ruime waaier standaard- en RAL-kleuren, en
ook voor de doeken kiest u uit een ruim palet aan stoffen,
kleuren en motieven. Kortom: bij Harol vindt u gegarandeerd
uw gading.
SL400
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TC130

4

Makkelijk te bedienen

5

Full service
van begin tot einde
AR

WA A R B

OR
G

Een zonwering kiest u niet zomaar. Daarom staat elke
Harol Specialist u ter zijde met raad en daad. Op basis van
uw wensen en behoeften wijst hij u de weg naar de ideale
oplossing. Als expert met een jarenlange ervaring zorgt
hij voor een perfecte plaatsing. U kunt bij hem terecht
voor vragen over kleuren, materialen en onderhoud.
En ook op zijn service na verkoop kunt u voor de volle
100 % vertrouwen. Bij Harol koopt u meer dan een product.

5 JA

Al onze zonweringen zijn leverbaar met manuele of
elektrische bediening, kunnen desgewenst uitgerust
worden met een wind-zonautomaat en/of regensensor.
Zo kunt u uw zonwering beschermen tegen weer en wind.
Wat wilt u nog meer?

Meer gegevens over Harol zonweringen?
Surf naar www.harol.be of www.harol.nl
	Of contacteer vrijblijvend uw Harol Specialist. U vindt zijn gegevens op de achterzijde van deze brochure.
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