Robuust
Allrounder
Superisolerend
Voorzetscreen SC700
De SC700 voorzetscreen voelt zich overal thuis. Ook als er geen
zonwering is voorzien voor uw woning: voorzetscreens zijn altijd
een optie. Passiefbouwers kunnen op beide oren slapen, er is
geen perforatie van de bouwschil. Tel daarbij de extralange
levensduur van de doeken, en u zit jarenlang gebeiteld. Of u nu
gaat voor een moderne of klassieke look voor de kast.

Unieke eigenschappen:
voorzetscreen SC700

K WA L ITE IT
VOOR E E N
GUNSTIGE PR
IJS

Perfect voor passiefbouw:
geen perforatie van de bouwschil

Ideaal voor renovatie
en nieuwbouw

Keuze uit 2 kastmodellen:
modern en klassiek

Langere levensduur van
de doeken dankzij unieke
Xglide technologie

Zichtbare plaatsing
voor het raam

Brede doeken waardoor er
geen lasnaad zichtbaar is

Ruime collectie screendoeken
uit pvc en glasvezel:
van zeer lichtdoorlatend
tot volledig verduisterend

www.harol.com

Screens volledig afgestemd
op je buitenschrijnwerk

Screenkasten die bij uw stijl passen
K-7 RAL-waaier
Vierkante kast

Alle RAL-kleuren aan standaardprijs.
Harol biedt bovendien de standaard
structuurlakkleuren van deze raamfabrikanten aan
zonder meerprijs:

Finstral
RAMEN & DEUREN

Voor elke situatie de perfecte geleider
type 725

type 720

type 727

type 728

Beschikbare maten:
73x73, 90x90,
110x110

Ronde kast

Beschikbare maten:
73x73, 90x90,
110x110

Geef uw screendoek een eigen toets
Plaats uw eigen logo of ontwerp op uw doeken, wij bedrukken de
doeken zoals u wil.
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Beschikbare doeken en hun eigenschappen
Type

Soltis 86

Soltis 92

Serge 600

Gewicht ca. (g/m²)

380

420

535

Dikte ca. (mm)

0,43

0,45

0,55

Doorlaatbaarheid van directe zonnestralen
G-Totaal waarden*

14%

3 ~ 4%

5%

0.15 - 0.22

0.05 - 0.15

0.01 - 0.10

Bedieningsmogelijkheden

Maximumafmetingen

» Draadloos: IO (standaard)
RTS

» Max. breedte: 3,5 m

» Elektrische bediening: minprijs

» Max. oppervlakte: 9 m2

» Max. hoogte: 3,5 m

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN

063186 - HAROL behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan haar producten.

* Beglazing C U=1,2

