SP800 COMPACTO
Stijlvol in eenvoud

WEINIG EISEN,
TONNEN CHARISMA
Beperkte garageoppervlakte? Reken dan op de
esthetische SP800 COMPACTO. Dankzij ingenieuze innovaties is er zowel minder zijruimte als
inbouwdiepte nodig om deze uiterst duurzame sectionale poort te installeren. Ook handig: de veren
zitten netjes weggewerkt, zo doet hij de ruimte
meteen groter lijken.

Kiezen voor de
SP800 COMPACTO
betekent ook:
•
•
•
•

Meer veiligheid dankzij o.a. de vingerklembeveiliging
Vakkundige plaatsing
Op en top maatwerk
Keuze uit 300 RAL-kleuren en ruim gamma
structuurlakkleuren aan standaardprijs

Mag het nog meer zijn?
Overweeg dan deze interessante extra’s:
•

Minder ruimte en budget

Redenen te
over om deze
nieuwkomer
SNEL te
ontdekken!

•

Koppeling met een home domotica-systeem,
voor extra comfort
Perfecte afstemming met je buitenschrijnwerk door kleurfolies

Unieke eigenschappen

1

Snelle installatie
Slechts vier eenvoudige
stappen die de installateur
moet doorlopen om de
poort te monteren

3

Vereenvoudigd kortere
horizontale railsets
Zorgen voor een beperkte
inbouwdiepte

2

Minder onderdelen
Geen kabeltrommels,
as- of veerbreukbeveiliging
meer nodig!

4

Mooier voorkomen
Veersysteem zit verborgen
in de verticale hoeklijsten
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Uiterst flexibele montage!

Geval 1 - Volledig achter de structuur

Voordelen

Minimum 90 mm ruimte aan de zijkant

Geval 1 - Volledig achter de structuur
+ 180 mm
Door de stand van
de verticale hoeklijnen aanMin:teBDOpassen,
kan
Minimum 90 mm ruimte aan de zijkant
BDO + 25 mm
Min:
BDO
+
180
mm
één systeem op verschillende situaties toegepast worden.
BDO + 25 mm
Het systeem kan tevens bij een kleinere zijruimte geïnstalleerd
55 mm
worden (minimum 55 mm).
Min. 90 mm

BDO = BVH

55 mm
Min. 90 mm

BDO = BVH

Geval 1 - Volledig achter de structuur
Minimum 90 mm ruimte aan de zijkant

Geval
Min: BDO + 180
mm

Geval 2 - Maximaal zichtbare witte hoeklijn
Minimum 75 mm ruimte aan de zijkant

2 - Maximaal zichtbare witte hoeklijn

•
•
•
•
•

Slechts 5,5 cm nodig aan de zijkant voor de installatie
(ultracompact)
Uitstekende isolatie door middel van de 40 mm panelen
Extreem duurzame trekveren
Minder en eenvoudiger onderhoud
Snelle installatie

Min: BVH + 250 mm

Minimum 75 mm ruimte aan de zijkant
BDO + 25 mm

BVH + 25 mm

Min: BVH + 250 mm
BVH + 25 mm

BVH = BDO - max. 100 mm
55 mm
Min. 90 mm

Min.
BVH = BDO - max. 100 mm75 mm

BDO = BVH
Min.

Max. 50 mm

mm
p Volledig achter75de
structuur
Geval 2 - Maximaal zichtbare witte hoeklijn

Minimum 75 mm ruimte aan de zijkant

Geval
Min: BVH + 250
mm

BDO

Max. 50 mm

Ruimte aan de zijkant tussen 55 mm en 75 mm

3 - Binnenmuurbevestiging

Ruimte aan de zijkant tussen 55 mm en 75 mm

BVH + 25 mm

BDO

p Maximaal
zichtbare witte hoeklijn
Geval
3 - Binnenmuurbevestiging
Min: BVH + 180 mm
BVH + 25 mm

Min: BVH + 180 mm
BVH + 25 mm

BVH = BDO - max. 100 mm
Min.
75 mm

BVH = BDO – 70 mm max.

Max. 50 mm
BDO

BVH = BDO – 70 mm max.Min. 55 mm
Min. 55 mm

BDO

BDO

Geval 3 - Binnenmuurbevestiging

Extreem
duurzame trekveren

Uitstekende isolatie

Kleuren

K-7 RAL-waaier

Ruimte aan de zijkant tussen 55 mm en 75 mm
Min: BVH + 180 mm
BVH + 25 mm

p Binnenmuurbevestiging,
zijruimte miniumum 55 mm

BVH = BDO – 70 mm max.

3m

BDO

2,25 m

Min. 55 mm

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

Max. afmetingen
• 3 m x 2,25 m (dagopening)
• Max. opp. 6,75 m2

Al onze HAROL-producten staan voor:
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.

063202

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