
Opera

OPERA, 
EEN TRAPJE HOGER OP 
DE COMFORTLADDER!
De Opera maakt het mogelijk om windvaste verticale 
screens naadloos te integreren in uw lamellendak.  
De technologie is immers al aanwezig in de voetpalen. 
De - direct of in een latere fase - geïntegreerde windvaste 
screens beschutten u langs alle kanten. Zo creëert  
u letterlijk een verlengstuk of ‘buiten-kamer’ aan de 
woning. In een klap breidt u uw leefruimte stevig uit. 
De Opera is standaard verkrijgbaar in wit. Er zijn tal 
van opties voor nóg meer comfort en sfeer. 

Zorgeloos genieten het ganse jaar door

Een zonovergoten terras of liever veel schaduw? Kantel de lamellen en 
wissel af in een handomdraai. Tijdens de warme zomermaanden loopt 
u geen kans op oververhitting want bij licht gekantelde lamellen kan 
de lucht immers optimaal circuleren. In de winter gaat u vlot voor de 
stand die het meeste zonlicht, en dus warmte, binnenlaat. Resultaat: 
meer lichtinval én een lagere energiefactuur. 

Verticale windvaste screens

Multifunctionele terrasoplossing

Afstelling van de luchtstroom om de 
gewenste ventilatie te verkrijgen.

Gedeeltelijke of volledige modulering 
van het zonlicht en bescherming 
tegen UV-straling.

LUCHTCIRCULATIE:ZONLICHTREGELING:

Automatische volledige sluiting met 
de sensor of de afstandsbediening.

REGENBESCHERMING:

12u

15u

18u

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN



Eigenschappen
 

Structuur

Max. diepte mm 6000

Max. breedte 1 veld mm 4500

Max. hoogte voetpaal mm 2700

Koppelbaar in de breedte Standaard

Koppelbaar in de diepte Standaard

Afmeting voetpaal mm 100x150

Geïntegreerde waterafvoer Standaard

Breedte lamellen mm 220

Bediening 

Geïntegreerde motor Standaard

Handzender Standaard

Regensensor Optie

Zon- en windsensor Optie

Sneeuwsensor Optie

Kleuren
Standaard: wit
Optie: alle RAL-kleuren en breed 
gamma structuurlakkleuren  

RAL 9010 K-250 RAL-waaier

Verwarming
Met het verwarmingselement 
Storelight geniet u ook ’s avonds  
en op frissere dagen ongelimiteerd  
van uw lamellendak. 

Lamellen
Dankzij de geïntegreerde goten 
blijft uw terras droog, ook nadat  
u de lamellen kantelt.  
Het regenwater wordt daarbij 
efficiënt afgevoerd via de poten.

Comfort
De gemotoriseerde oplossingen van HAROL garanderen een ultiem 
gebruiksgemak. Via  afstandsbediening, smartphone of tablet: één 
commando volstaat om onze producten te bedienen. Wil je een 100% 
zorgeloze bediening? Kies dan voor een automatische besturing. De 
oplossing regelt daarmee zichzelf. Zo ben jij altijd zeker van de meest 
optimale instellingen.

Veiligheid
De producten van HAROL geven niet alleen karakter aan je woning. 
Ze beschermen ook je gezin tegen ongewenste bezoekers. Onze 
speciaal ontwikkelde veiligheidspakketten gaan zelfs een stap 
verder. Slimme oplossingen, robuuste uitrustingen en automatische 
besturingssystemen bieden een nog meer stevige weerstand. En laten 
bij langdurige afwezigheid zelfs uitschijnen dat je thuis bent. Zo gaat er 
niemand aan de haal met je veiligheidsgevoel.

Design
Ons uitgebreide gamma rolluiken, zonwering, garagepoorten en 
buitenleven kan de meest uiteenlopende bouwstijlen aan, van klassiek 
tot ultramodern. Elke oplossing realiseren we op maat. Kies uit meer 
dan 300 RAL-kleuren, krasbestendige structuurlakken en kleurfolies 
(enkel bij onze poorten). Zo matchen onze oplossingen steeds perfect 
met je woonstijl.

Energiebesparing
Bespaar resoluut op je energiefactuur met de energie-efficiënte 
oplossingen van HAROL. Die evolueren continu mee met de steeds 
strenger wordende eisen op het vlak van energieverbruik. Zo integreren 
we innovatieve elementen waarmee we zon en koude optimaal buiten 
sluiten. De koppeling aan diverse weersituaties garandeert een 
maximaal rendement.

Inspelen op wat je nodig hebt, dat is wat we doen bij Harol. 
Een uitstekende service en plaatsing door ervaren vakmensen krijg je er standaard bij. 

Meer info? Check www.harol.com
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Al onze HAROL-producten staan voor:

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN

Kies voor extra comfort met volgende opties 

• Verticale opbouwscreens
• Verwarming
• Ledverlichting 

• Spots
• Vaste wand met  
 screendoek
• Glazen schuifwand


