
VR150 SILENSIO™

Ongehoord stil, extreem duurzaam

VR150 Silensio™, een innovatie van wereldformaat.
De VR150 Silensio™ combineert de nieuwste generatie 
Somfy motor S&S0 met de innovatieve rolluiktechnologie 
van Harol. Deze focust op gebruiksgemak, duurzaam-
heid, energiebesparen en veiligheid. 
De nieuwe rolluik is slimmer, maar vooral stiller.  
Véél stiller. En met zijn 40% extra levensduur meteen 
ook de meest betrouwbare op de markt. Wie kan daaraan 
weerstaan?

Superier wooncomfort

De VR150 Silensio™ is een nieuw generatie rolluik dat haast onmerkbaar 
aanwezig is in de woning. De ultrastille buismotor is zelfs stiller dan eender 
welk huishoudapparaat!  Met een haast onhoorbare ‘Soft Start & Stop’ 
functie wordt het typische geluid van de op elkaar drukkende lamellen 
geëlimineerd. Ook kunnen er twee type snelheden ingesteld worden, 
naargelang de behoeften van de bewoners. De obstakeldetectie is uiterst 
gevoelig en zal meteen in werking treden wanneer nodig. 

STILLER.
DUURZAMER.
VEILIGER.

Alles wat de VR150 Silensio™  
onweerstaanbaar maakt!
• ultrastil
•  40% extra levensduur
•  superieure obstakeldetectie
•  een ‘soft start & stop’ -functie 
•  motor met vorstbeveiliging
•  2 snelheden

Perfect afgestemd op je woning

Stem de kleur van je kast, lamellen en geleiders perfect af 
op je buitenschrijnwerk. De VR150 Silensio™ is beschik-
baar in een ruim assortiment RAL- en structuurlak kleuren. 
Allemaal aan standaardprijs.

Extra isolerend, extra veilig

Ook is er een extra isolerende uitvoering. Daarbij kan je 
kiezen voor de superisolerende Thermo lamel, ALU42TH. 
Meteen de eerste aluminium lamel die beter isoleert dan 
een standaard PVC lamel! Wil je daarbovenop nog extra 
beveiliging, kies dan voor het veiligheidspakket met kast 
uit geëxtrudeerd aluminium, beveiligde onderlat en extra 
stevige geleiders. Allemaal om van jouw huis een veilige 
en energiezuinige thuis te maken!

EXCLUSIEF
BIJ HAROL

EXTRA
LEVENSDUUR
40 %

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN



Comfort
De gemotoriseerde oplossingen van HAROL garanderen je een ultiem 
gebruiksgemak. Via  afstandsbediening, smartphone of tablet: één 
commando volstaat om de rolluiken 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
Poorten en rolluiken: ze 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. 
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.

Dat is wat we doen bij Harol, inspelen op wat u nodig heeft. Bovendien krijgt u er een uitstekende
service en plaatsing door ervaren vakmensen bij. Kijk voor meer info op www.harol.com

		 Keuze uit ronde of afgeschuinde kast
		 Compleet gamma aan pvc en Alu lamellen
		 Geïntegreerde hor mogelijk
		 Optioneel veiligheidspakket
		 Akoestische dempingsmat mogelijk 
		 Max opp. 11m2
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Geleider 117 / 118 / 128 
Keuze uit 14 mogelijke geleiders

Geleiders

Kastmodellen

Ronde kast
Beschikbaar maten: 
150, 165, 180 en 205. 

Afgeschuinde kast
Beschikbaar maten: 
137, 150, 165, 180, 205 en 230.

Technische eigenschappen VR150 Silensio™
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Al onze HAROL-producten staan voor:

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN


