Versuz

ÖVERRASKANDE DESIGN!
Med denna eleganta och smäckra produkt kan du
njuta av din uteplats, pool eller trädgård längre.
Upptäck stilren design med ultimat komfort.
Dess supertunna styrskena, snygga kassett och
smala stolpar ger den ett raffinerat utseende. Ett
smart ZIP-system ser till att tyget förblir spänt i
flera år.

Exklusivt
hos Harol

En färg som
passar varje smak
Det finns mer än 7 miljarder människor på jorden och de
flesta av dem har sin egna individuella smak. Så, om du
överväger en av våra lösningar, är det rimligt att vi försöker
möta de olika stilarna som finns i ditt hem.
Och detta är inget problem alls, då Harol erbjuder mer än 300
färger och en omfattande textilsamling.

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

Alla RAL-färger och olika strukturerade beläggningsfärger
ingår i det fasta priset.
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Väldigt
elegant, tack
vare dess
avskalade
design.

Den helt slutna kassetten
skyddar väven under
många år.

Passar alla uteplatser
perfekt, tack vare postens
flexibla position.
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Spänt tyg, tack vare det
innovativa ZIP-systemet.
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Kompakt
kassett
med valfri
integrerad,
dimbar LED.
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Varje liten detalj är fulländad

Rätt väv för ett perfekt resultat
•
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Överst på stolpen

Styrskena

Gångjärn

Den helt slutna kassetten skyddar väven
under många år

Visuell komfort
Transparent eller mörkläggande
Termiskt & akustiskt isolerande
Mycket hållbar
Smutsfrånstötande & brandskyddad
Perfekt i harmoni med din bostad

Tygegenskaper
Soltis 86

Soltis 92

Sunworker

Expansion

Ungefärlig vikt (g/m²)

380

420

440

420

Ungefärlig
tjocklek (mm)

0,43

0,45

0,48

0,60

Överföring av
direkt solljus

14%

8%

4%

0%

G-totala värden (*)

0,15 0,22

0,05 0,15

0,10 0,18

0,08 0,14

*Glasning C U = 1.2

Ge ditt tyg en personlig touch
Sätt din egen logotyp eller design på dina väven. Vi trycker logon
efter dina önskemål.

Drift
Trådlös: IO (standard)
RTS möjligt
Motor med kabel möjligt
K-7 RAL-intervall

Alla RAL-färger och ett stort utbud av
beläggningsfärger ingår i det fasta priset.

Max. mått
• Max. bredd per element: 4 m
• Max. fall: 4 m
• Max. område kopplad: 64 m2

Alla våra HAROL-produkter representerar:
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HAROL förbehåller sig rätten att ändra sina produkter.

En Versuz för att matcha dina
yttre träbyggnader perfekt

Säkerhet

063318 - 06/17

För mer information, gå till www.harol.com
DIN HAROL-ÅTERFÖRSÄLJARE
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