SC700

9 M2

Robuuste allrounder

PASKLARE OPLOSSING
MET HOGE LEVENSVERWACHTING
De SC700 voorzetscreen voelt zich overal thuis. Ook
als er geen zonwering is voorzien voor uw woning:
voorzetscreens zijn altijd een optie. Passiefbouwers
kunnen op beide oren slapen, er is geen perforatie van
de bouwschil. Tel daarbij de extralange levensduur
van de doeken, en u zit jarenlang gebeiteld. Of u nu
gaat voor een moderne of klassieke look voor de kast.

Anti-doekslijtage
technologie Xglide

Innovatieve xglide
technologie

Deze unieke technologie zorgt
voor minder wrijving tussen doek
en kast. Het doek glijdt soepeler
uit de kast waardoor het quasi
niet slijt. Zo blijft het er jaar na
jaar stralend uitzien!

Unieke eigenschappen
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Ideaal voor renovatie
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Keuze uit 2 kastmodellen

(modern en klassiek)

 angere levensduur van
L
de doeken dankzij unieke
Xglide technologie

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN

Screenkasten die bij uw stijl passen

De juiste doek, voor een perfect resultaat
• Visueel comfort
• Lichtdoorlatend of verduisterend
• Thermisch & akoestisch isolerend
• Uiterst duurzaam
• Vuil afstotend & brandwerend
• Perfect in harmonie met uw woning

Eigenschappen van de doeken
Rechte kast

Afgeronde kast

Voor elke screen de juiste kast
De maat van de kast wordt bepaald door de afmeting van de
screen en het screendoek

Soltis
Horizon 86

Soltis
Perform 92

Serge 600

Gewicht ca. (g/m²)

380

420

535

Dikte ca. (mm)

0,43

0,45

0,55

Doorlaatbaarheid van
directe zonnestralen

14%

8%

5%

G-Totaal waarden (*)

0.15 - 0.22

0.05 - 0.15

0.01 - 0.10

*Beglazing C U=1,2

Geef uw screendoek een eigen toets!

73 x 73

73 x 73

90 x 90

90 x 90

110 x 110

110 x 110

Uw screen in een handomdraai bediend
Elektrische bediening (standaard)
Draadloos: RTS en IO (optioneel)

Voor elke situatie de perfecte geleider
type 725

type 720

type 727

type 728

type 770

Screens afgestemd op uw
buitenschrijnwerk
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Alle RAL-kleuren en een breed gamma
structuurlakkleuren aan standaardprijs.
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K-7 RAL-waaier
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type 755

type 756

Max. afmetingen
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• Max. breedte: 6 m
• Max. hoogte: 3,5 m
• Max. oppervlakte: 9 m2
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Al onze HAROL-producten staan voor:

HAROL behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan haar producten.

Plaats uw eigen logo of ontwerp op uw doeken, wij bedrukken
de doeken zoals u wil.

063186

Meer info? Check www.harol.com
UW HAROL DEALER
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