
Integrerade stuprännor

Vinkeln mellan 
markiskassett och 
skärmarna kan 
kompletteras med en 
fast triangel

Robust och elegant

Snygg design i linje med  
hela konceptet

Enkel att montera 

Möjligt att sätta 
skärmar runt om

Glasväggar möjliga, också  
tillsammans med skärmar

Regn- och solskydd

Skruvlös design  
(inga synliga skruvar)

Snygg design
Extra frihet
Superskyddande

Unika egenskaper:  
pergola Air

Pergola Air

www.harol.com

Ännu mer skydd och frihet, så att du kan njuta av din trädgård och 
terrass året runt. Det är löftet från Harol Air, en nyhet för outdoor-
living i det prisbelönta solskydds- systemet. Låt det regna.  
Vertikala screens och inbyggd vattendränering innebär att regnet 
inte stör dig. Skjutväggar av glas och inbyggd LED-belysning 
kompletterar paketet och din komfort.

SLUTEN 
KASSETT

LED-belysning runt om 
möjlig tillsammans med 
screens



Inbyggda vindtäta skärmar

Njut av luften med Air

Skjutmöjligheter
» Trådlös: IO (standard)

» Trådlös: RTS (alternativ)

» Motor med kabel som tillval

RAMEN & DEUREN

Finstral

Pergola anpassas helt efter 
snickeriarbeten ute
Alla RAL-färger utan extra kostnad.

Harol erbjuder dessutom även 

standardstrukturlackfärger från dessa 

fönstertillverkare utan extra kostnad:

K-7 RAL-prover

LED-belysning runt om

Tillgängliga material och deras egenskaper

Maximala mått
» Max. bredd per modul: 6 m

» Max. fall: 5 m

» Max. area per modul: 25 m2
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SOLSKYDD • UTELIV • JALUSIER • GARAGEPORTAR

Belysning och värme Skjutväggar av glas

Typ Soltis 86 Soltis 92 Infinity Swela Sunvas Perla

Ungefärlig vikt (g/m²) 380 420 290 340

Ungefärlig tjocklek (mm) 0,43 0,45 0,64 0,45

Överföring av direkt solljus 14% 3 ~ 4% 0% 0%

Solenergitransmittans: gtot-värden**
Ju lägre g-värde, desto högre värmeisolering

0.15 - 0.22 0.05 - 0.15 0.05 - 0.18 0,08 - 0,14

* Glasning C U=1,2

ÅRS
GARANTI


