ZONWERING

DS315
Geen terras zonder de Harol Duostore!

Vrijstaande zonwering

De Harol ® Duostore is een vrijstaande zonwering om terrassen van horecazaken of private woningen te beschaduwen.
De Harol ® Duostore bestaat uit een frame van verzinkt staal, waaraan langs elke zijde een Harol ® zonnescherm wordt
bevestigd met roestvrij stalen schroeven. De zijkappen en het kapprofiel zorgen voor een esthetisch geheel.
De Duostore kan op verschillende manieren geplaatst worden op het terras:
- via een staander met brede voeten: hierdoor kan de Duostore zelfstandig staan
- via een centrale steun voor bevestiging op de terrasvloer
- via een centrale steun om in te betoneren of in vaste aarde te zetten

Standaard afmetingen
De Duostore is verkrijgbaar in volgende afmetingen:

mogelijkheden qua breedte:
mogelijkheden qua uitval:

hoogte:

3,6 m
4,8 m
6m
2 x 1,5 m
2x2m
2 x 2,5 m
2x3m
± 2,6 m

Bediening
De Harol ® Duostore wordt in standaarduitvoering aangedreven door een motor, die gestuurd wordt via een afstandsbediening. Door gebruik van een afstandsbediening in plaats van een schakelaar, gemonteerd op het frame, voorkomt u tevens dat onbevoegden zelf
het scherm zouden bedienen of dat de elektrische bediening schade zou
oplopen door overvloedige regenval.

Een kleurrijk geheel
Zowel wat de doeken als het gestel betreft bestaat er een waaier aan kleurmogelijkheden, zodat de Duostore perfect
kan afgestemd worden op uw woning of kan aangepast worden aan uw bedrijfskleuren. Er is een reeks standaard
RAL-kleuren beschikbaar voor het gestel, mits een meerprijs kan dit ook in een andere RAL-kleur of een structuurlakkleur gelakt worden.
Wat de doeken betreft hebt u de keuze tussen acryldoeken en polyester doeken (voor de Variovolant).
De acryldoeken zijn rot- en schimmelwerend en tevens vuilafstotend. De doeken, bestaand uit polyesterdraden, zijn
vuilafstotend en afwasbaar en bieden tevens enige transparantie hoewel het zonlicht en de warmte toch zeer doeltreffend worden geweerd. Bij de acryldoeken hebt u een keuze gaande van unikleuren, over blokstrepen, naar fantasiestrepen. Bij de polyesterdoeken zijn er tal van unikleuren beschikbaar. De Harol ® Duostore is standaard voorzien
van een volant, waarop desgewenst een letterschildering kan aangebracht worden.
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