Tijdloos design
Groots effect
Ingenieuze ontwerp
Zonwering VZ080-ZIP
Met de zonwering VZ080-ZIP haalt u altijd het maximum uit
uw veranda, skylight of dakraam. Onder dit staaltje tijdloos
design geniet u van precies de juiste dosis schaduw.
Het wordt er nooit te warm. Dankzij het ingenieuze ontwerp
kan u de zon ook volledig buitensluiten. Een droom voor
langslapers! Typerend is de compacte kast, die bijdraagt
tot een geraffineerde look.

STR A K DE SIGN
,
COM PACTE K
AST

Unieke eigenschappen:
zonwering
VZ080-ZIP

Extreem compacte kast:
134 mm x 118 mm (BxH)

Volledig gesloten kast:
zo blijft je doek
jarenlang stralen

Ultiem bedieningscomfort, ook met
smartphone en tablet

Strakke doeken dankzij
een innovatief ZIP-systeem

Ideaal voor grote glaspartijen
tot 25 m2 (niet-gekoppeld)
Geen lichtinval tussen
de geleider en het doek

Uitvalsbuis loopt tot op
het einde van de geleiders
Minder zonlicht op de
verticale glaspartijen
dankzij een oversteek

www.harol.com

Doeken volledig afgestemd
op je buitenschrijnwerk

Opbouwmogelijkheden
K-7 RAL-waaier

Alle RAL-kleuren aan standaardprijs.
Harol biedt bovendien de standaard
structuurlakkleuren van deze raamfabrikanten
aan zonder meerprijs:

Zijdelings

Top-down

Bottom-up

Opbouw

Ingebouwd

Finstral

Binnenzonwering

RAMEN & DEUREN

118 mm

Verschillende plaatsingsmogelijkheden
135 mm
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Steunvoetje

Perfecte verduistering:
het doek sluit volledig af
Dankzij het innovatief zip systeem en de uitvalsbuis die tot op het
einde van de geleiders gaat.
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Geleider

Afdichtingsrubber

Beschikbare doeken en hun eigenschappen
Type

Soltis 86

Soltis 92

Black Out B92

Gewicht ca. (g/m²)

380

420

650

Dikte ca. (mm)

0,43

0,45

0,6

Doorlaatbaarheid van directe zonnestralen
G-Totaal waarden*

14%

3 ~ 4%

0%

0.15 - 0.22

0.05 - 0.15

0.02 - 0.05

Bedieningsmogelijkheden

Maximumafmetingen

» Draadloos: IO (standaard)

» Enkel: 3 m x 3,5 m

» Draadloos : RTS (optioneel)

» Gekoppeld: 10 m x 3,5 m

» Elektrische bediening (optioneel)
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* Beglazing C U=1,2

