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FUSION,  
ROBUUST, INGENIEUS  
& REGENPROOF 
Met deze duurzame oplossing geniet u jarenlang 
echt van een stralende dag. Dankzij de ingebouwde 
screens bepaalt u makkelijk de ideale dosis 
invallend zonlicht. Een plotse regenbui? Laat maar 
komen, want de Patio FUSION is ook een perfecte 
regenwering. De geïntegreerde ledverlichting in 
zowel de profielen van het doek als de voorlijst- 
zorgt voor instant sfeer. Gezelligheid troef! 

Innovatief antidrupsysteem

Dankzij dit eenvoudige systeem wordt het doek op het uiteinde 
naar omhoog geduwd waardoor het regenwater niet langs de 
zijkanten afdruipt. 
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ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN

Geïntegreerde ledverlichting in vouwdoek voor extra sfeer! 



Comfort
De gemotoriseerde oplossingen van HAROL garanderen een ultiem 
gebruiksgemak. Via  afstandsbediening, smartphone of tablet: één 
commando volstaat om onze producten te bedienen. Wil je een 100% 
zorgeloze bediening? Kies dan voor een automatische besturing. De 
oplossing regelt daarmee zichzelf. Zo ben jij altijd zeker van de meest 
optimale instellingen.

Veiligheid
De producten van HAROL geven niet alleen karakter aan je woning. 
Ze beschermen ook je gezin tegen ongewenste bezoekers. Onze 
speciaal ontwikkelde veiligheidspakketten gaan zelfs een stap 
verder. Slimme oplossingen, robuuste uitrustingen en automatische 
besturingssystemen bieden een nog meer stevige weerstand. En laten 
bij langdurige afwezigheid zelfs uitschijnen dat je thuis bent. Zo gaat er 
niemand aan de haal met je veiligheidsgevoel.

Design
Ons uitgebreide gamma rolluiken, zonwering, garagepoorten en 
buitenleven kan de meest uiteenlopende bouwstijlen aan, van klassiek 
tot ultramodern. Elke oplossing realiseren we op maat. Kies uit meer 
dan 300 RAL-kleuren, krasbestendige structuurlakken en kleurfolies 
(enkel bij onze poorten). Zo matchen onze oplossingen steeds perfect 
met je woonstijl.

Energiebesparing
Bespaar resoluut op je energiefactuur met de energie-efficiënte 
oplossingen van HAROL. Die evolueren continu mee met de steeds 
strenger wordende eisen op het vlak van energieverbruik. Zo integreren 
we innovatieve elementen waarmee we zon en koude optimaal buiten 
sluiten. De koppeling aan diverse weersituaties garandeert een 
maximaal rendement.

Inspelen op wat je nodig hebt, dat is wat we doen bij Harol. 
Een uitstekende service en plaatsing door ervaren vakmensen krijg je er standaard bij. 

Meer info? Check www.harol.com
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Al onze HAROL-producten staan voor:
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Eigenschappen
 

Structuur

Max. diepte mm 6500

Max. breedte 1 veld mm 5000

Max. hoogte voetpaal mm 2700

Koppelbaar in de breedte Standaard

Koppelbaar in de diepte Standaard

Afmeting voetpaal mm 100x150

Geïntegreerde waterafvoer Standaard

Bediening 

Geïntegreerde motor Standaard

Handzender Standaard

Regensensor Optie

Zon- en windsensor Optie

Sneeuwsensor Optie

Kleuren

Standaard: 
alle RAL-
kleuren

Min prijs: 
grigio ferro, 
bianco

Verwarming
Met het verwarmingselement 
Storelight geniet u ook ’s avonds  
en op frissere dagen ongelimiteerd  
van uw lamellendak. 

Ledline
LED: geïntegreerde verlichting met
RGB-kleurenlicht inclusief wit en
variatie van de lichtsterkte.

Kies voor extra comfort met volgende opties 

• Verticale inbouwscreens
• Verwarming
• Ledverlichting 

Bianco K-7 RAL-waaierGrigrio ferro


