Air

PROFITEER VAN
EXTRA BESCHERMING
EN VRIJHEID!
Nog meer bescherming en vrijheid om het ganse jaar door van
uw tuin en terras te genieten. Dat belooft de Harol AIR,
een buitenleven innovatie binnen het award winnende
zonwering-concept. Laat het gerust regenen. Dankzij de
verticale screens en de geïntegreerde waterafvoer heeft u er
geen last van. Dankzij de volledig gesloten kast, blijft het doek
jarenlang stralen. Glazen schuifwanden met geïntegreerde
ledverlichting maken het comfortplaatje compleet.

www.harol.com

Voor elke goesting een kleur
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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.

Alle RA
L- en
r uim ga
m
ma
str uctu
urlakkl
euren
zijn inb
egrepe
n in
de stan
daardp
rijs

Met meer dan 300 kleuren in het Harol-gamma en een ruime collectie
aan doeken is dat geen enkel probleem.

LED Verlichting rondom

Geïntegreerde windvaste screens

Het juiste doek voor een perfect resultaat

Geniet nog meer van je AIR!

» Visueel comfort
» Lichtdoorlatend of verduisterend
» Thermisch & akoestisch isolerend
» Uiterst duurzaam
» Vuilafstotend en brandwerend
» Perfect in harmonie met je woning

Verlichting & verwarming

Glazen schuifwanden

Type

Soltis 86

Soltis 92

Sunworker

Expansion

Gewicht ca. (g/m²)

380

420

440

420

Dikte ca. (mm)

0,43

0,45

0,48

0,60

Doorlaatbaarheid van directe zonnestralen

14%

8%

4%

0%

0,15 - 0,22

0,05 - 0,15

0,10 - 0,18

0,08 - 0,14

G-Totaal waarden (*)
*Beglazing C U=1,2

Bediening
» Draadloos: standaard
» Motor met kabel mogelijk

Maximumafmetingen
» Max. breedte per module: 6 m
» Max. uitval: 5 m
» Max. oppervlakte per module: 24 m2

www.harol.com

063791 - HAROL behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan haar producten.

Beschikbare doeken en hun eigenschappen

