Robuuste klassiekers
Goede luchtcirculatie
Verandazonwering VZ510 & VZ520
De verandazonweringen VZ510 en VZ520 bieden de ideale oplossing
om de temperatuur in uw veranda onder controle te houden. Niet
alleen de warmte, maar ook de lichtinval wordt gedoseerd. Door de
plaatsing boven op de veranda, wordt de zonnewarmte tegengehouden
vooraleer ze zich via het glas kan verspreiden. De afstand tussen het
glas en het zonweringdoek laat een goede luchtcirculatie toe. Daardoor
is er een permanente afvoer van de opgestapelde warmte tussen het
glasoppervlak en het doek. Dé ideale temperatuurregelaar dus!

VOOR ZEER
GROTE GLASO
PPERVLAKTES
TOT 100 M2

Unieke eigenschappen:
VZ510 & VZ520
De aluminium kasten
kunnen op verschillende
manieren op de veranda
worden geplaatst.

Kan gekoppeld tot
100 m² overspannen.

In opgerolde toestand
bevindt de voorlijst
zich deels in de kast
waardoor het doek
beschermd wordt.

Ultrastrakke doeken
dankzij het unieke
doekspansysteem.

Quasi geruisloos
systeem.

Heel windvast
dankzij de stevige
voetsteunen.

www.harol.com

Zonwering volledig afgestemd
op je buitenschrijnwerk

Stevige, doch elegante kasten
K-7 RAL-waaier

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

VZ510

VZ520

Uit gerolplooide
aluminium profielen

Uit geëxtrudeerde
aluminium profielen

Finstral
RAMEN & DEUREN

Technische specificaties
Uniek doekspansysteem
Ultrastrakke doeken dankzij het unieke doekspansysteem: het
doek wordt via een veer, loopwieltjes en een zeer sterk koord
constant onder spanning gehouden.
Quasi geruisloos
De loopwagen met wieltjes werd speciaal ontworpen om
het systeem zacht te laten lopen en is dan ook zo goed als
geruisloos. De wieltjes kunnen zijdelings bewegen, wat ervoor
zorgt dat de voorlijst steeds soepel in de geleiders loopt.
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Zontoetredingsfactor: gtot waarden*
* Hoe lager de g-waarde, hoe hoger de thermische
isolatie. Beglazing C U=1,2

Bedieningsmogelijkheden

Maximumafmetingen

» Draadloos: IO (standaard)
» Draadloos : RTS (optioneel)
» Elektrische bediening (optioneel)

VZ510

VZ520

Max. breedte in 1 deel

4,5 m

5,5 m

Max. breedte gekoppeld (4 delen)

18 m

22 m

Max. uitval

6m

6m

Max. oppervlakte in 1 deel

18 m2

25 m2

Max. oppervlakte gekoppeld (4 delen)

72 m2

100 m2

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN

065662 - 2019 - HAROL behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan haar producten.

Basismateriaal

Replay Air

Symphony

Opera

Max

VZ510 & VZ520
Type

Orchestra

Beschikbare doeken en hun eigenschappen

