SP1000 CLASSICO
Compacte klassieker

GEPASTE POORT VOOR
JE KLASSIEKE WONING
Met zijn klassieke, houten look past deze poort perfect bij de stijl van je klassieke woning. Toch geniet je alle voordelen van een standaard sectionaalpoort. Dankzij het innovatieve railsysteem, kan je
bij deze poort kiezen voor een afwerkingspaneel
dat naadloos aansluit op je poort. Ideaal voor landelijke woningen, zowel bij nieuwbouw als renovatie.

Exclusief
bij Harol

Voor elke goesting
een kleur
We zijn met meer dan 7 miljard mensen op deze aardbol.
De meesten daarvan hebben een eigen smaak. Als je dus
nadenkt over onze oplossingen, dan is het ook niet meer
dan logisch dat wij perfect proberen aan te sluiten bij die
mengelmoes van woonexpressie.
Met meer dan 300 kleuren in het Harol-gamma en een ruime
collectie aan doeken is dat geen enkel probleem.

Ultiem bedieningscomfort,
ook met smartphone en tablet!
Unieke eigenschappen
1

Naadloze aansluiting met
de afwerkingspanelen
aan de bovenzijde.

2

Geïsoleerde panelen.

Alle RAL- en diverse structuurlakkleuren zijn inbegrepen in
de standaardprijs.

3

Verticaal gelijnd paneel met
sierelementen zorgt voor een
rustieke look.

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN

Vensters verlenen uw poort een aparte stijl en zorgen voor extra
licht in uw garage.

Max. afmetingen
Trekveren

5m

• max. 5 m x 2,25 m
Veren vooraan
• max. 5 m x 3 m

3m

Poorten die perfect bij uw woning passen

Veren achteraan
• max. 5 m x 3 m
Vormen

Kruis design

Afgewerkt tot
in de details

Design motieven

Afwerkingsprofielen
gelakt in de kleur van
uw buitenschrijnwerk.

Bediening

Kleuren

Standaard draadloos bediend.
Status-updates op de zender mogelijk.

Alle RAL-kleuren en een breed gamma
structuurlakkleuren aan standaardprijs.

K-7 RAL-waaier

Comfort

Design

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.

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.

Veiligheid

Energiebesparing

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.

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.

063319

Meer info? Check www.harol.com

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

Al onze HAROL-producten staan voor:

JE HAROL-DEALER

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN

