Ingenieus profiel
Veilig te installeren
Betrouwbare oplossing
Voorzetscreen SC800-ZIP Facade
Dankzij een ingenieus montageprofiel is ons uiterst solide voorzetscreen
SC800-ZIP nu ook mogelijk voor grote glasgevels! Door hun smalle raamprofiel
vragen deze immers om een centrale verankering van het screen in de kern
van het glasgevelprofiel. Ons nieuw montageprofiel ‘Protect Glass’
wordt daar dan ook eenvoudig met één schroef bevestigd, waarna
de geleiders er met een clip op vastgemaakt worden. Zo krijg je alle
voordelen van ons duurzaam screen, zonder risico op glasbreuk!
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Unieke eigenschappen:
voorzetscreen SC800-ZIP Facade
Perfect voor passiefbouw:
geen perforatie van de bouwschil

Langere levensduur van
de doeken dankzij unieke
Xglide technologie

Insectenwerend
screendoek

Innovatief montageprofiel:
geen risico op glasbreuk

Strakke doeken dankzij
innovatief ZIP-systeem
met roestvrij stalen veertje

Ideaal voor grote
glasgevels, met zeer
smalle raamprofielen

www.harol.com

Screens volledig afgestemd
op je buitenschrijnwerk

K-7 RAL-waaier

Strakke, vierkante screenkast
in harmonie met je glasgevel

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

Finstral
RAMEN & DEUREN

Geleiders met “Protect Glass” profiel:
geen risico op glasbreuk

Beschikbare maten:
73x73, 90x90,
110x110, 150x150

De juiste doek voor een perfect resultaat
» Visueel comfort
» Thermisch & akoestisch isolerend
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» Uiterst duurzaam
» Vuil afstotend en brandwerend
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35

35

» Insectenwerend
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» Je eigen logo of bedrukking mogelijk
82

Beschikbare doeken en hun eigenschappen
Soltis
Horizon 86

Soltis
Perform 92

Soltis
Opaque B92

Serge 600

Serge 1%

Serge 600
Lunar

Gewicht ca. (g/m²)

380

420

650

525

638

678

Dikte ca. (mm)

0,43

0,45

0,6

0,74

0,78

0,73

Doorlaatbaarheid van directe zonnestralen
Zontoetredingsfactor: gtot waarden*

14%

3 ~ 4%

0%

5%

1%

0%

0.12 - 0.22

0.05 - 0.15

0.01 - 0.05

0.01 - 0.10

0.05 - 0.09

0.02 - 0.09

Hoe lager de g-waarde, hoe hoger de thermische isolatie
* Beglazing C U=1,2

Bedieningsmogelijkheden

Maximumafmetingen

» Draadloos: IO (standaard)
RTS

» Max. breedte: 5 m

» Elektrische bediening: minprijs

» Max. oppervlakte: 18 m2

» Max. hoogte: 6 m
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