Experience
the next
generation
sun protection
Smarter. Simpler. Sustainable.

Alle
voordelen
van de
zomer,
zonder de
nadelen.
Welkom bij Harol.

2 | INLEIDING

Zonwering aan je huis, dat is zelfs bij tropische
temperaturen met volle teugen genieten van
het buitenleven. Maar niet alleen voor je terras
biedt zonwering een enorme meerwaarde, ook
binnen blijft het comfortabel koel.
Harol pakt uit met een gloednieuw gamma
knikarmschermen. Ze zijn het resultaat van
een uitgebreide marktstudie en bijna twee jaar
onderzoek en innovatie. Het resultaat?

Unieke primeurs die een nieuw licht op schaduw werpen. En waarmee je tegelijk je steentje
bijdraagt aan het milieu. Want wie kiest voor
zonwering, houdt het binnen koel zonder airco.
We wensen je veel leesplezier
met deze brochure.

Annick Draelants,
CEO
INLEIDING | 3

Smarter.
Simpler.
Sustainable.
Ease & excellence

Cool & healthy

Mix & match

Een knikarmscherm met bediening via app of met allround
ledverlichting? Bij Harol maken
we het jou graag makkelijk. Met
één druk op de knop geniet je
van schoonheid en comfort. De
buitengewone kwaliteit? Die is het
resultaat van meer dan 70 jaar
kennis en ervaring.

Met de nieuwe Harol-zonwering
kan je zowel buiten als binnen
onbezorgd genieten. Zo brengen
de knikarmschermen niet enkel
koelte op je terras, ze bieden jou
en je interieur een uitstekende
bescherming tegen schadelijke
UV-stralen.

Het nieuwe Harol-gamma zonwering is er voor jou in drie stijlvolle
collecties. Elke collectie biedt tal
van opties die je naar hartenlust
kan combineren. De kwaliteit,
het gebruiksgemak en de onderhoudsvriendelijkheid, die krijg je
er standaard bij.
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Green & sustainable
Kiezen voor de nieuwe generatie
knikarmschermen van Harol, dat
is bewust kiezen voor duurzaamheid. Want met Harol-zonwering
creëer je een aangenaam binnenklimaat zonder een dure, energieverslindende airco-installatie.
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6 | DRIE COLLECTIES OP MAAT

collecties
op maat
De nieuwste generatie
Harol-knikarmschermen
bestaat uit drie collecties:
Minimal, Elegant en Curved.
Binnen elke collectie heb
je de keuze uit verschillende uitvoeringen. Zo stel je
jouw zonwering volledig zelf
samen volgens jouw stijl
en behoeften. Harol biedt
maatwerk zoals maatwerk
bedoeld is.
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BX270

De strakke BX270 is een gevestigde
waarde. De zeer compacte kast kan
perfect geïntegreerd worden aan
elke gevel.

Sterk in design
en duurzaamheid

SCHADUWCREATIE
2m

Breedte tot 7 m

≤1

Uitval tot 3,5 m

≤3

m
≤7

Koppelbaar tot 12 m

,5 m

≤ 25 cm

Volant 25 cm
Hellingsgraad 10° tot 35°

≤ 00°

SFEERBOOSTERS

DESIGN

VEILIGHEID

→ Geïntegreerde led
in de kast

→ Vierkante kast

→ Windsensor

→ Verwarming
onder scherm

→ Gesloten systeem

→ Zon- en regensensor

→ Strakke montage
tegen muur

→ Beugelmontage,
éénpuntsspanning
→ Beaufort klasse 2*

Compacte kast
*Maximale windklasse 2 voor een geopend scherm volgens de Europese Norm 13561.
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LUX

Het type Lux uit de Minimal collectie komt
in een uitgepuurd design dat past bij elke
bouwstijl. Deze high-end zonwering rust je uit
met alle mogelijke opties die je kan bedenken
voor maximaal comfort.

Pure luxe, maar
nooit overbodig
≤
≤

m
12

7m

≤4

m

≤2m

SFEERBOOSTERS

DESIGN

VEILIGHEID

→ Mogelijkheden
led-verlichting*:

→ Vierkante kast

→ Windsensor

→ Gesloten systeem

→ Zon- en regensensor

→ Strakke montage
tegen muur

→ Verdeelde spanning

‒ Indirect licht in kast
en voorlijst
‒ Direct licht in kast
‒ Direct licht in armen

SCHADUWCREATIE
Breedte tot 7 m
Uitval tot 4 m

→ Armen Invisibly Wired

→ Beaufort klasse 2**

‒ Direct licht in armen
en kast
→ Verwarming onder
scherm

Koppelbaar tot 12 m
Hellingsgraad 10° tot 40°
Volant 25 cm
Vario-volant tot 2m

Puur, strak design

Invisibly Wired

*Direct licht en indirect licht zijn niet combineerbaar. **Maximale windklasse 2 voor een geopend scherm volgens de Europese Norm 13561.
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ROXY

Ben je op zoek naar minimalisme in de
puurste vorm? Dan is de Roxy helemaal
jouw ding. De Roxy kan volledig ingebouwd en weggewerkt worden. Ideaal
voor gebouwen in een eigentijdse, …
uitgepuurde bouwstijl. En voor bewoners
die houden van ultiem comfort.

Eén met
je woning

SCHADUWCREATIE
Breedte tot 7 m
Uitval tot 4 m
Koppelbaar tot 12 m

2m

≤1
m
≤7

≤4

m

Hellingsgraad 10° tot 25°

≤ 1.5 m

SFEERBOOSTERS

DESIGN

VEILIGHEID

→ Geïntegreerde led in de
armen (direct licht)

→ Vierkante kast

→ Windsensor

→ Verwarming onder
scherm

→ Gesloten systeem

→ Zon-en regensensor

→ Inbouwmodel

→ Verdeelde spanning

→ Armen Invisibly Wired

→ Beaufort klasse 2*

BESCHIKBAAR VANAF
NAJAAR 2020
*Maximale windklasse 2 voor een geopend scherm volgens de Europese Norm 13561.
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Smarter

Een leven lang
zorgeloos genieten
We houden nog steeds van het knikarmscherm, zo bleek
uit ons marktonderzoek. Schaduw op je terras én een
koel huis … het blijft een succesformule. Daarmee is
Harol aan de slag gegaan om nieuwe knikarmschermen
te ontwikkelen die garant staan voor optimaal gebruiksgemak en maximale duurzaamheid. Zo gaan de nieuwe
knikarmen een leven lang mee.
12 | SMARTER

Betrouwbare
Harol-armen nu
Invisibly Wired
Getest op 25.000 cycli of 25
jaar 2 x open en dicht per dag
Extra lange levensduur
dankzij perfecte kabelspanning en doorloop
Per arm 2 roestvrije
kabels uit verzinkt staal
Luxueuze afwerking
van de armen dankzij
Invisibly Wired profiel*
Dimbare ledverlichting
mogelijk in elke arm
Pure, sobere vormen

*Invisibly Wired is beschikbaar op de modellen Lux, Cadiz, Praia en Roxy.

BETROUWBARE HAROL-ARMEN | 13

Niets zo leuk als
je zonwering zelf
samenstellen

14 |
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16 | ELEGANT

BX260

De klassieke BX260 laat zich met
zijn geringe kastafmeting perfect
integreren in elke gevel. Ook dit
scherm heeft een helemaal gesloten
kast. Zo is het doek volledig
beschermd tegen vuil en barre
weersomstandigheden. Plezier
verzekerd!

Maak je tuin en
terras compleet

SCHADUWCREATIE
2m

Breedte tot 7 m

≤1

Uitval tot 3,5 m

≤

Koppelbaar tot 12 m

≤3

7m

,5 m

≤ 25 cm

Hellingsgraad 10° tot 35°
Volant 25 cm

≤ 00°

SFEERBOOSTERS

DESIGN

VEILIGHEID

→ Verwarming onder
scherm

→ Afgeronde kast

→ Windsensor

→ Gesloten systeem

→ Zon- en regensensor

→ Strakke montage
tegen muur

→ Beugelmontage, éénpuntsspanning
→ Beaufort klasse 2*

Verwarming voor frisse avonden

Klassiek kastmodel

*Maximale windklasse 2 voor een geopend scherm volgens de Europese Norm 13561.
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TUCAN

Klassiek langs
buiten, innovatief
vanbinnen
2m
≤1
,5 m

≤3

m

≤5

≤ 25 cm

De look van Tucan mag dan wel klassiek
zijn, de materialen en mogelijkheden zijn
dat allerminst. Met dit lichte knikarmscherm geniet je van Harol-kwaliteit in
een innovatief klassiek jasje.

SFEERBOOSTERS

DESIGN

VEILIGHEID

→ Geïntegreerde led
in de armen
(direct licht)

→ Afgeronde kast

→ Windsensor
→ Zon- en regensensor

→ Verwarming onder
scherm

→ Halfopen of gesloten
systeem
→ Muur- of
plafondmontage

→ Beugelmontage,
éénpuntsspanning
→ Beaufort klasse 2*

SCHADUWCREATIE
Breedte tot 5,5 m
Uitval tot 3 m
Hellingsgraad 10° tot 90°
Volant 25 cm

Plafondmontage
*Maximale windklasse 2 voor een geopend scherm volgens de Europese Norm 13561.
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Innovatief

De luxeuze Cadiz heeft een robuuste,
traditionele vorm die degelijkheid uitstraalt. Dit high-end scherm beschermt
elk terras tegen overtollige hitte, jaar
in, jaar uit.

CADIZ

Groots in kwaliteit
en zonbescherming

SFEERBOOSTERS

DESIGN

VEILIGHEID

→ Mogelijkheden
led-verlichting*:

→ Afgeronde kast

→ Windsensor

→ Gesloten systeem

→ Zon- en regensensor

→ Muur- of
plafondmontage

→ Beugelmontage,
éénpuntsspanning

→ Armen Invisibly Wired

→ Beaufort klasse 2**

‒ Indirect licht in kast
en voorlijst
‒ Direct licht in kast
‒ Direct licht in armen
‒ Direct licht in armen
en kast

2m

≤1
m
≤7

≤4

m

≤2m

SCHADUWCREATIE

→ Verwarming onder
scherm

Breedte tot 7 m
Uitval tot 4 m
Koppelbaar tot 12 m
High-end zonnescherm

Invisibly Wired

*Direct licht en indirect licht zijn niet combineerbaar. **Maximale windklasse 2 voor een geopend scherm volgens
de Europese Norm 13561.

Hellingsgraad 10° tot 40°
Volant 25 cm
Vario-volant tot 2 m
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Simpler

Eenvoud maakt
kiezen gemakkelijk
Wat ook de bouwstijl van je woning is, bij Harol kies je uit een doordacht, helder en overzichtelijk gamma knikarmschermen die er perfect
bij passen. Niet alleen is elk type beschikbaar in jouw favoriete kleur, je
kan elk systeem ook volledig naar je hand zetten dankzij een waaier aan
innovatieve opties. Hoogstaand design en kwaliteitsvolle materialen
vormen de rode draad door ons volledig gamma.
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Voor elke
goesting
een kleur
DOEKEN
→ Maximum UV-bescherming
→ Waterafstotend
→ Geluiddempend
→ Vuil- en rotwerend
→ Dikte doek: 300 gram/m2
→ Keuze uit meer dan
200 kleuren en ontwerpen
(uni, gestreept, fantasie)
→ Geconfectioneerd
in eigen atelier
FRAMEKLEUREN
→ Aluminium kast en armen
beschikbaar in 300 RAL-kleuren
en ruim gamma structuurlakkleuren tegen standaardprijs
→ Gelakt in onze eigen milieuvriendelijke poederlakkerij
KLEUREN EN DOEKEN | 21
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De Praia is er voor de designliefhebbers
die houden van ronde, gebogen vormen. Volledig open of met een afdekkap, de Praia is het ganse jaar door
een streling voor het oog.

PRAIA

Extra rond,
extra gezellig

SFEERBOOSTERS

DESIGN

VEILIGHEID

→ Geïntegreerde led op de
kast en in de armen
(direct licht)

→ Ronde kast

→ Windsensor
→ Zon- en regensensor

→ Verwarming onder
scherm

→ Open systeem
(met afdak)
→ Muurmontage

→ Buismontage, verdeelde
spanning

→ Armen Invisibly Wired

→ Beaufort klasse 2*

2m

≤1
≤

7m

≤4

m

≤2m

SCHADUWCREATIE
Breedte tot 7 m
Uitval tot 4 m
Koppelbaar tot 12 m
Unieke buismontage

Open kast met afdekkap

*Maximale windklasse 2 voor een geopend scherm volgens de Europese Norm 13561.

Hellingsgraad 10° tot 45°
Volant 25 cm
Vario-volant tot 2 m
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Sustainable

Duurzaam over
de volledige lijn
De Harol- producten voldoen aan de strengste kwaliteits- en veiligheidsnormen.
Zo geniet jij een leven lang van jouw investering. Dankzij de slimme besturingen
wordt jouw zonwering optimaal ingezet. Daarnaast trek je met Harol-zonwering
voluit de kaart van duurzaamheid en milieuvriendelijkheid. Want zonwering is
meer dan ooit dé groene oplossing om je terras en woning op een verantwoorde
manier koel te houden. Je hebt immers geen dure airco-installatie nodig die jou
elk jaar een gepeperde energiefactuur oplevert.
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Optimaal
comfort
Maak je leven gemakkelijker,
comfortabeler en zorg voor gemoedsrust.
Bedien en controleer je zonwering met je
smartphone of tablet, wanneer je wilt en
waar je ook bent.

Bediening via een app
op je smartphone
Koppeling met
Connexoon en TaHoma
Koppelbaar met andere
producten in je huis
(Google Home)

Weersensoren zorgen ervoor
dat je zonwering automatisch
opent of sluit naargelang de
lichtintensiteit of windsnelheid.
Windsensor

Zon- en windautomaat

OPTIMAAL COMFORT | 25

Afspraak bij
de Harol-verdeler
in je buurt
Zoek je zonwering op maat
van je woning? Je Harolverdeler staat voor je klaar
met gespecialiseerd advies.
Je vindt meer info en een
Harol-verdeler in je buurt
op mouse-pointer www.harol.com.

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

26 | HAROL-VERDELER

Waarom
Harol?
100 % gegarandeerde kwaliteit
Harol evolueerde van een klein familiebedrijf in België tot een van de
meest toonaangevende fabrikanten van zonwering, rolluiken, buitenleven
en garagepoorten in Europa. Van pionier tot referentie dus. Harol levert
puur Belgisch vakmanschap, met oog voor detail, tot op de millimeter. Met
onze meer dan 70 jaar ervaring zien wij er immers op toe dat onze oplossingen aan de strengste kwaliteitseisen voldoen. Daardoor kunnen we je
met trots een kwaliteitsgarantie van vijf jaar voorschotelen.

Plaatsing door
specialisten

Full service van
begin tot einde

De Harol-verdelers krijgen in
onze eigen Harol Academy
doorgedreven praktijkgerichte
trainingen om mee te zijn met
alle nieuwigheden en om hun
productkennis te onderhouden.
Zo kunnen ze jou adviseren bij de
juiste productkeuze en de gekozen
oplossing correct plaatsen.

Onze Harol-verdelers staan met
raad en daad voor je klaar. Ook
na de plaatsing blijft onze service
een constante. Want met de juiste
onderhoudstips blijf je genieten
van je Harol-oplossing.
→ Advies over de juiste
productkeuze
→ 100 % maatwerk
→ Plaatsing door specialisten
→ Service na verkoop
→ 5 jaar kwaliteitsgarantie
WAAROM HAROL? | 27

ART. 066013

Ervaar onze
nieuwe schermen
exclusief in VR

Binnen & buitengewoon genieten
Vind je dichtstbijzijnde Harol-dealer op www.harol.com

Zonwering - Rolluiken - Buitenleven - Garagepoorten

www.harol.com

