Smidig
Smäcker
Enastående resultat
Solskydd VZ800-ZIP
Solskydd har blivit en integrerad del av vårat hem.
Solskydden ska helst erbjuda enastående komfort, design
och säkerhet. VZ800-ZIP möter alla dessa krav - och mer
där till. Denna nya Harol-lösning är nu smidig, mer diskret
och ger enastående resultat. Bli hänförd av vårt snygga
solskydd... Utan att bli bländad av ljuset!

KOM PA KT
K A S S ETT

Unika egenskaper:
solskydd VZ800-ZIP
Helt sluten kassett:
skyddar tyget under många år

Extremt kompakt kassett
(245 x 175 mm), kan
förses med integrerad,
dimbar LED-belysning

Spänt tyg, på grund av det
innovativa ZIP-systemet

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

Idealisk för stora glasytor,
med en ram på upp till 25 m2

Inget ljusinsläpp
mellan skenan och duken

Minskat solljus på de vertikala
glasytorna, tack vare överhänget

Underlista räcker fram
till sidoskenornas slut

www.harol.com

Solskydd anpassas helt efter
snickeriarbeten ute

K-7 RAL-prover

Inget gap mellan styrskenorna
och tyget

Alla RAL-färger utan extra kostnad.
Harol erbjuder dessutom även
standardstrukturlackfärger från dessa
fönstertillverkare utan extra kostnad:

Finstral

Inget gap

Gap

RAMEN & DEUREN

118 mm

Olika placeringsmöjligheter
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2
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Standard aluminium
stödfot
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Utökad
stödfot

Stödfot

135 mm

Sätt din egen touch på duken
Sätt din egen logo eller design på dina dukar, vi trycker dukarna
som du vill ha dem.

5

Sidoskena

Sidoskena

Tillgängliga material och deras egenskaper

Typ
Ungefärlig vikt (g/m²)

Soltis 86

Soltis 92

Black Out B92

Infinity

Swela Sunvas
Perla

380

420

650

290

340

Ungefärlig tjocklek (mm)

0,43

0,45

0,6

0,64

0,45

Överföring av direkt solljus

14%

3 ~ 4%

0%

0%

0%

0.15 - 0.22

0.05 - 0.15

0.02 - 0.05

0.05 - 0.18

0,08 - 0,14

Solenergitransmittans: gtot-värden*

Ju lägre g-värde, desto högre värmeisolering

Skjutmöjligheter

Maximala mått

» Trådlöst: IO (standard)

» Max. bredd per element: 6 m

» Trådlöst: RTS (tillval)

» Max. fall: 6 m

» Elektrisk kontroll (tillval)

» Max. område kopplad: 100 m2

ÅRS
GARANTI
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* Glasning C U=1,2

