
Unieke eigenschappen:  
pergola Air

Geïntegreerde waterafvoer

Hoek tussen de doekgeleider 
en de screens kan toegemaakt 
worden met een vaste driehoek

Stevig en elegant

Strak design in lijn met  
het volledige concept

Ledverlichting 
rondom mogelijk, 
ook in combinatie 
met screens

Eenvoudig te monteren 

Nog meer bescherming en vrijheid om het ganse jaar door van je 
tuin en terras te genieten. Dat belooft Harol Air, een buitenleven 
innovatie binnen het award winnende zonwering-concept. Laat het 
gerust regenen. Dankzij de verticale screens en de geïntegreerde 
waterafvoer heb je er geen last van. Glazen schuifwanden met 
geïntegreerde ledverlichting maken het comfortplaatje compleet. 

Screens rondom mogelijk

Glaswanden mogelijk,  
ook samen met screens

Regen- en zonwering

Schroefloos design  
(geen zichtbare schroeven)

www.harol.com

GESLOTEN 
KAST

Strak design
Extra vrijheid
Ultra beschermend
Pergola Air



Geïntegreerde windvaste screens

Geniet nog meer van je Air

Bedieningsmogelijkheden
» Draadloos: IO (standaard)

» Draadloos: RTS (optioneel)

» Motor met kabel mogelijk

RAMEN & DEUREN

Finstral

Pergola volledig afgestemd 
op je buitenschrijnwerk
Alle RAL-kleuren zonder meerpijs.

Harol biedt bovendien ook de standaard 

structuurlakkleuren van deze raamfabrikanten aan 

zonder meerprijs:

K-7 RAL-waaier

Ledverlichting rondom

Beschikbare doeken en hun eigenschappen

Maximumafmetingen
» Max. breedte per module: 6 m

» Max. uitval: 5 m

» Max. oppervlakte per module: 25 m2
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ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN

Verlichting en verwarming Glazen schuifwanden

Type Soltis 86 Soltis 92 Infinity Swela Sunvas Perla

Gewicht ca. (g/m²) 380 420 290 340

Dikte ca. (mm) 0,43 0,45 0,64 0,45

Doorlaatbaarheid van directe zonnestralen 14% 3 ~ 4% 0% 0%

Zontoetredingsfactor: gtot waarden**
Hoe lager de g-waarde, hoe hoger de thermische isolatie

0.15 - 0.22 0.05 - 0.15 0.05 - 0.18 0,08 - 0,14

* Beglazing C U=1,2


