
Nomo

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN

NOMO, FLEXIBEL,  
ELEGANT VOUWDAK  
Maak kennis met ons innovatieve, volledig 
horizontale Patio: de NOMO. Daarmee geniet u 
zelfs bij hevige regenval van het ontspannende 
buitenleven. Een aanbouw, of liever een vrijstaande 
opstelling? Er is een NOMO voor elke situatie. Kies 
voor glazen schuifwanden, ingebouwde screens 
rondom en ledverlichting voor nog meer comfort en 
gezelligheid. Tijd om te cocoonen! 

Gebogen doekprofielen

De gebogen doekprofielen zorgen voor een dubbele afwatering. 
Dankzij de geïntegreerde goten loopt het water vlot weg. Zo blijft 
uw terras perfect droog tijdens en na een regenbui.

NIEUW

Geïntegreerde ledverlichting in vouwdoek voor extra sfeer! 

Geïntegreerde verticale  
windvaste screens, tegen  
weer en wind.

12u

15u

18u



Comfort
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.

Veiligheid
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.

Design
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.

Energiebesparing
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. 

Meer info? Check www.harol.com
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Al onze HAROL-producten staan voor:

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN

Eigenschappen 

Structuur

Max. diepte mm 7000

Max. breedte 1 veld mm 5500

Max. hoogte voetpaal mm 2300

Koppelbaar in de breedte Standaard

Koppelbaar in de diepte Standaard

Afmeting voetpaal mm 150x150

Geïntegreerde waterafvoer Standaard

Bediening 

Geïntegreerde motor Standaard

Handzender Standaard

Regensensor Optie

Zon- en windsensor Optie

Sneeuwsensor Optie

Kleuren
Standaard: alle RAL-
kleuren en een breed 
gamma structuurlakken

Min prijs: grigio ferro

K-7 RAL-waaier

Glazen Schuifwand
Met een glazen schuifwand, 
wordt het plots ook mogelijke om 
op mindere dagen van je terras 
te genieten. Geen last meer van 
regen of wind.

Ledline
LED: geïntegreerde verlichting met
RGB-kleurenlicht inclusief wit en
variatie van de lichtsterkte.

Kies voor extra comfort met volgende opties 

• Verticale geïntegreerde screens
• Ledverlichting (in het vouwdak als in het kader)
• Glazen schuifwand

Grigrio ferro


