SP900

Productfiche

Sectionale poort type SP900
Uitvoering
Het poortblad van de SP900 is opgebouwd uit een aaneenschakeling van horizontale, scharnierende,
dubbelwandige panelen. Deze zijn gevuld met CFK-vrij PUR-schuim en hebben een warmte-isolatiewaarde
van 0,51W/m²K. De wind- en waterdichtheid van het poortblad wordt gegarandeerd door de tussendichtingen in neopreen (EPDM), aan de bovenzijde van de panelen. Dit optimaliseert niet enkel de
thermische, maar ook de geluidsisolatie.
De soepele neopreen-vloerafdichting biedt een oplossing voor de eventuele kleine oneffenheden in
de vloer en zorgt als dusdanig voor een perfecte aaneensluiting van poort en vloer.

De troeven van de SP900
 e slimme Marantec motor optimaliseert de cyclus van de poortbewegingen en zorgt voor
•d
zowel gebruiksveiligheid als een lange gebruiksduur
• 5 jaar garantie op de poort én de Marantec-motor
• maatwerk zorgt voor toepasbaarheid in elke werfsituatie of inbouwruimte
 en optionele en zeer voordelige SKG-kit doet uw bestaande of nieuwe poort voldoen aan het
•e
WK2 keurmerk (B)/PKVW keurmerk (NL) waardoor u geniet van een bijkomend financieel voordeel
Dit alles conform de Europese norm EN 13241-1.

Montagemogelijkheden: EasyClick en klaar!
Harol ziet in elke nieuwbouw of renovatie een uitdaging om er de perfecte poort voor te monteren. Veel
hang- en sluitwerk van onze poorten wordt voorgemonteerd zodat de plaatsing sneller en goedkoper kan.
Afhankelijk van de werfsituatie of inbouwruimte
gebruiken we een van volgende drie beslagtypes:

EC200

EC200

• standaardtype
• zijruimte van 75 mm
• vanaf een inbouwhoogte van 200 mm
• veren vooraan gemonteerd

EC70

• zijruimte van 75 mm
• inbouwhoogte van minimum 70 mm
• veren achteraan gemonteerd

EC90
EC70/90

• zijruimte van 90 mm
• inbouwhoogte van minimum 70 mm
• veren achteraan gemonteerd

‘EC’ staat telkens voor ‘EasyClick’, het systeem waarmee de veeras snel en makkelijk
gemonteerd wordt. De drie systemen hebben allemaal een garantie van 5 jaar.

Afmetingen
Hoogte :
Maximum hoogte voor de SP900:
• 3000 mm
Breedte:
Breedte voor de SP900 manueel of elektrisch bediend:
• min : 1600 mm
• max : 5000 mm

Design en motieven
Met de raammotieven van Harol kunt u uw poort helemaal op de stijl van uw woning afstemmen. Want de
vensters doen veel meer dan alleen maar daglicht binnenlaten. De vensters zijn, net zoals de poorten zelf,
gemaakt uit het beste materiaal en zijn in vele kleuren, maten en vormen te verkrijgen.
Motieven

w
Nie u

Met de nieuwe inox vensters uit krasvrij en UV-bestendig polycarbonaat geeft u uw poort een unieke
esthetische meerwaarde. Ze zijn verkrijgbaar in transparante of matte uitvoering.
Inox vensters

Wilt u de poort nog een extraatje meegeven, dan kunt u ervoor opteren om bepaalde elementen toe te
voegen op de poortpanelen.

Inox motieven

Inox huisnummer

Ventilatierooster

Brievenbusklep

(in de kleur van het poortblad)

(in de kleur van het poortblad)

Bediening
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2 bedieningssystemen:
• manuele bediening standaard uitgerust met cilinderslot en handgreep
• elektrische bediening via geluidsarme MARANTEC-motor standaard
uitgerust met een 2 + 3 kanaalshandzender
Opties:
• extra handzender
• 2, 3, 4 of 10 -kanaalshandzender
• vaste drukknopsturing
• codeerschakelaar

• sleutelschakelaar
• fotocellen voor hindernisherkenning
• noodontgrendeling
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