Harol
Versuz

Personaliseer
uw pergola
Verwarming, verlichting, ruime
keuze uit verschillende
doeken...

Buitengewoon
genieten het
hele jaar door
Dankzij Versuz geniet u langer
van uw terras, tuin of zwembad.
Versuz beschermt u niet alleen
op een hete zomerdag, u kan hem
bijvoorbeeld uitrusten met
handige verwarmingselementen.
Zo geniet u extra intens van
die heerlijke nazomer.
Bovendien ziet de Versuz er
dankzij zijn slanke voetpalen en
geleiders, heel elegant uit.
De kast is ook compact en strak.
Zo combineert u puur design
met ultiem comfort.

Geniet langer van uw terras
met volgende opties
à Geïntegreerde ledverlichting
in onderzijde kast of in
doekondersteuning
à Verwarmingselementen

Compacte gesloten kast

Past op elk teras

Compacte kast die volledig gesloten is.
Hierdoor blijft het doek jarenlang stralen.

Past perfect op elk terras
dankzij de flexibele voetpaal.

Doek blijft strak

Doekondersteuning met ledverlichting

Het ZIP systeem zorgt ervoor dat het doek extra vast zit.
Dit resulteert in een strakke look en feel én zorgt ervoor
dat het doek zeer windvast is.*

Deze optionele doekondersteuning geeft uw pergola extra
stabiliteit en sfeer dankzij de dimbare ledverlichting.

*Maximale windklasse 6 wanneer geopend volgens de Europese norm 13561
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Premium
kwaliteit

Langer buitenplezier,
tijdens de zomer, maar ook erna.

Installatie

Esthetiek

à Versuz is eenvoudig tegen de gevel te monteren en
passend voor ieder terras dankzij de flexibele voetpalen.

à De elegante, slanke voetpalen en de ranke geleiders zijn
samen met een strak gespannen doek, een genoegen voor
de designliefhebber.

à Gebruik de geschikte bevestigingsmaterialen passend
bij de ondergrond.

Duurzaam
à Dankzij het ZIP-systeem wordt het doek maximaal
ondersteund en blijft het mooi strak.
à Het doek is niet alleen termisch en akoestisch isolerend, het
is bovendien ook vuilafstotend en rot- en schimmelwerend,
waardoor het veel langer meegaat.

à Gesloten systeem
à Super elegant en
uitgepuurd design

à Het juiste doek voor een perfect resultaat: Beschikbaar in
talrijke kleuren en met verschillende eigenschappen: licht
doorlatend, ondoorzichtig, volledig waterdicht
(in polyester of acryl), …
à Doeken kunnen bedrukt worden met een eigen logo of ontwerp.

Talrijke opties voor nog meer comfort

Design
à Compacte kast

à Stem de pergola af op het buitenschrijnwerk. Beschikbaar
in alle RAL-kleuren en een breed gamma aan structuurlakken aan standaardprijs.

à Verwarmingselementen
à Strakke doeken dankzij
het ZIP-systeem

à Geïntegreerde ledverlichting
à Ledverlichting in doekondersteuning

à Alle onderdelen zijn
afgewerkt tot in de details

à Ledverlichting in de kast

Onderhoud

Voetpaal boven

Geleider

Scharnier

Schaduwcreatie
à Maximale oppervlakte per module 25 m2
à Breedte tot 6 m
à Uitval tot 5 m

Dankzij een gesloten kast, wordt het doek optimaal beschermd
tegen vuil. Bovendien is het zonweringsdoek met een speciaal
vuilafstotend product behandeld. Indien het doek toch gereinigd
moet worden, kan het droge zonweringsdoek best stofvrij
gemaakt worden door middel van zuigen, blazen, kloppen
of borstelen. Voor waterachtige vlekken, flink bevochtigen en
met een propere doek opwrijven. Detergenten zoals zeep of
andere chemische
producten zijn
slechts in zeer
uitzonderlijke
gevallen te
gebruiken.

à Koppelbaar tot 16 m

Eigenschappen van de doeken
Soltis 86

Soltis 92

Infinity

Swela Sunvas Perla

Gewicht ca. (g/m2)

380

420

290

340

Dikte ca. (mm)

0,43

0,45

0,64

0,45

Doorlaatbaarheid van
directe zonnestralen

14%

3-4%

0%

0%

0,15-0,22

0,05-0,15

0,05-0,18

0,08-0,14

0

0

> 300 mm

> 1000 mm

G-Totaal waarden*
Waterkolom
*Beglazing C U = 1,2
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Versuz

Air

6000

6000

STRUCTUUR
Max. breedte (mm)

5000

5000

tot 16 m

tot 24 m

Max. oppervlakte gekoppeld

80 m2

100 m2

Max. oppervlakte per module

25 m2

25 m2

Keuze uit verschillende
doeken en kleuren

Keuze uit verschillende
doeken en kleuren

Bediening met io-motor

Standaard

Standaard

Zender

Max. uitval (mm)
Koppelbaar

Doek van pergola
BEDIENING

Standaard

Standaard

RTS

Optie

Optie

Bekabeld

Optie

Optie

Doekondersteuning

Optie

Optie

Dimbare directe ledverlichting onderzijde kast

Optie

Optie

Dimbare directe ledverlichting doekondersteuning

Optie

Optie

Zon-, wind- en regensensor

Optie

Optie

Storelight spots

Optie

Optie

Storelight verwarming

Optie

Optie

Screens

N.v.t.

Optie

Glazen schuifwanden (SF20)

N.v.t.

Optie

Driehoekig afsluitingsdoek (SC-Air)

N.v.t.

Optie

OPTIES

Toepassingen

Afmetingen

Sturing

Garantie

Horeca, hotels, woningen,
tuinen, zwembaden …

caret-right Maximale afmeting
van 1 module: 25 m2

Versuz beschikt over
io-sturing, dewelke kan
aangesloten worden op het
io-homecontrolsystem voor
gebouwautomatisering.

caret-right 5 jaar productgarantie

mouse-pointer io-homecontrol.com

Harol behoudt zicht het recht om technische wijzingen in de hierboven besproken producten aan te brengen.

facebook-square harolworldwide
instagram harolworldwide

harol.com

linkedin company/harol-consyst-nv
phone 013 38 01 67
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caret-right Windbestendig: tot
Beaufortklasse 6.
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caret-right Versuz kan tot 16 m in
de breedte gekoppeld
worden.

