
Unika egenskaper:  
solskydd VZ080-ZIP

Med ett VZ080-ZIP solskydd får du alltid ut det mesta av din 
veranda, ditt ljusfång eller takfönster. Under den här markisen med 
tidlös design kan du njuta av precis rätt mängd sol och skugga.  
Det blir aldrig för varmt. Tack vara en innovativ konstruktion kan 
du också stänga ute solen helt. En dröm för den som vill sova ut! 
Den kompakta kassetten, bidrar till ett raffinerat och modernt 
utseende.

www.harol.com

ELEGANT 
DESIGN, 

KOMPAKT 
KASSETT

Storslagen effekt

Solskydd VZ080-ZIP

Innovativ konstruktion

Tidlös design

Helt sluten kassett:  
skyddar tyget under 
många år

Idealisk för stora glasytor, med 
en ram på upp till 10,5 m2

Minskat solljus på de 
vertikala glasytorna, 
tack vare överhänget

Kompakt kassett:
134 mm x 118 mm (BxH)

Det ultimata för att  
kontrollera bekvämlighet,  
från din smartphone  eller 
surfplatta

Inget ljusinsläpp
mellan skenan  
och duken

Underlisten räcker fram 
till sidoskenornas slut

Spänt tyg, på grund av det 
innovativa ZIP-systemet



Påbyggnadsmöjligheter

Maximala mått
» Max bredd per modul: 3m 

» Max utfall per modul: 3,5m

» Max area per modul: 10,5 m²

» Max seriekopplad : 10m * 3,5m

Perfekt mörkläggning: 
duken sluter fullständigt tätt.
Tack vare det förnyande zipsystemet och underlisten som 
räcker fram till sidoskenornas slut.

Monteringsalternativ

Tillgängliga material och deras egenskaper

Gummi-
tätning

Sidoskena

Invändigt solskydd

Uppifrån-ned

Påbyggnad

Nedifrån-upp

Inbyggd

Typ Soltis 86 Soltis 92 Black Out B92

Ungefärlig vikt (g/m²) 380 420 650

Ungefärlig tjocklek (mm) 0,43 0,45 0,6

Överföring av direkt solljus 14% 8% 0%

G-totala värden* 0.15 - 0.22 0.05 - 0.15 0.02 - 0.05

* Glasning C U=1,2

Styrningsalternativ
» Trådlöst: IO (standard)

» Trådlöst: RTS (tillval)

» Elektrisk kontroll (tillval)
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SOLSKYDD • UTELIV • JALUSIER • GARAGEPORTAR

ÅRS
GARANTI

Stativet perfekt anpassat till 
husets kulör.
Alla RAL-färger och ett brett strukturlackfärger till 
standardpris.

RAMEN & DEUREN

Finstral

Stödfot

118  m
m

135 mm

A120 B120 C120

Är det dessa alternativen som är rätt??

TA BORT NEDANSTÅENDE OM MÖJLIGT




