Versuz

VERRASSEND SLANK!
Met deze elegante blikvanger geniet je langer van
je terras, zwembad of tuin. Ontdek puur design
in combinatie met ultiem comfort. Met een zeer
slanke geleider, extreem strakke kast en smalle
voetpalen zet de Versuz in op een geraffineerde
look. Een ingenieus ZIP-systeem zorgt voor
jarenlang strakke doeken.

Exclusief
bij Harol

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

Ultiem bedieningscomfort,
ook met smartphone en tablet!

Alle RAL- en diverse structuurlakkleuren zijn inbegrepen in
de standaardprijs.
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Super elegant
dankzij
uitgepuurd
design.

Jarenlang stralende
doeken dankzij de
volledig gesloten kast.

Past perfect op elk terras
dankzij de flexibele voetpaal.
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Strakke doeken dankzij een
innovatief ZIP-systeem.
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Compacte
kast met
geïntegreerde,
dimbare ledverlichting
mogelijk.
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Afgewerkt tot in het detail

Het juiste doek voor een perfect resultaat
•
•
•
•
•
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Voetpaal boven

Scharnier

Geleider

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

Eigenschappen van de doeken
}lECASENS
BCN Il1886

Volledig gesloten kast:
zo blijft je doek jarenlang stralen

Soltis 86

Soltis 92

Infinity

RecScreen
Rainless*

Gewicht ca. (g/m²)

380

420

290

600

Dikte ca. (mm)

0,43

0,45

0,64

0,57

Doorlaatbaarheid van
directe zonnestralen

14%

8%

0%

4%

G-Totaal waarden**

0,15 0,22

0,05 0,15

0,05 0,18

-

* Het RecScreen Rainless-doek is slechts mogelijk tot maximaal 4 m breedte per veld
** Beglazing C U=1,2

Geef je doek een eigen toets!

Bediening
Draadloos: IO (standaard)
RTS mogelijk
Motor met kabel mogelijk

Je Versuz afgestemd op al
je buitenschrijnwerk

K-7 RAL-waaier

Alle RAL-kleuren en een breed gamma
structuurlakkleuren aan standaardprijs.

Maximumafmetingen
• Max. breedte per element: 6 m
• Max. uitval: 5 m
• Max. oppervlakte gekoppeld: 64 m2
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Al onze HAROL-producten staan voor:

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

Plaats je eigen logo of ontwerp op je doeken,
wij bedrukken de doeken zoals je wil.

063315 - 2019

Meer info? Check www.harol.com
JE HAROL-DEALER
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