SP1000 THERMO

de superisolerende garagepoort

Terugverdiend op 3 jaar*

EEN GARAGE HOEFT NIET KIL
EN TOCHTIG TE ZIJN!
De nieuwe SP1000 THERMO sectionale poort scoort
ongezien hoog op isolatie en luchtdichtheid. Vanaf dag
één geniet je van een aangenaam klimaat in je garage
én je bespaart op je energiefactuur. Zo is deze investering
al op 3 jaar terugverdiend!*
Denk ook eens aan de extra mogelijkheden. Je garage als
speelplaats of werkruimte, het wordt plots een veel aantrekkelijker idee!

Wist je dat … deze poort een positieve impact
heeft op de energie-efficiëntie van je woning?
U-WAARDE

standaard poort: 1,03 (W/m2K)

Hoe kleiner de U-waarde des te
efficiënter het materiaal op vlak
van energie.

SP1000 THERMO : 0,78 (W/m2K)
Verbetering van gemiddeld 22%

LUCHTDOORLATENDHEID

standaard poort: klasse 3

Kiezen voor de
SP1000 THERMO
betekent ook:

SP1000 THERMO: klasse 4**
Beste van de markt!

• Meer veiligheid dankzij o.a. d
vingerklembeveiliging
• Vakkundige plaatsing door specialisten
• Op en top maatwerk
• Keuze uit 300 RAL-kleuren en structuurlakken 		
aan standaardprijs

**Klasse 4 ≤ dan 3m3/m2u luchtverlies via de poort.

Technische eigenschappen :

5m

- trekveren:

3m

Maximale afmetingen
max. 5 m x 2,25 m

- veren vooraan/achteraan: max. 5 m x 3 m
Paneeldikte:

40mm

Paneeltype

Vlak paneel of vlak met stucco motief

Kleuren buitenkant:

Alle RAL kleuren + structuurlakken

Kleur binnenkant:

Wit RAL 9010

Norm :

EN 13241-1

Redenen te
over om deze
nieuwkomer
SNEL te gaan
ontdekken!

Mag het nog meer zijn? Overweeg dan
deze interessante extra’s:
• Koppeling met een home domotica-systeem, 		
voor extra comfort
• Inbraakbeveiliging met SKG-certificaat
• Perfecte afstemming met je buitenschrijnwerk 		
door kleurfolies

*Meerprijs t.o.v. een standaard poort.

Ontdek een harol dealer in je buurt. www.harol.com
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Paneel

Dichtingen aan de zijkant

1 De innovatieve schuimtechnologie in de panelen zorgt voor een zeer lage thermische geleiding.
Bovendien is het paneel voorzien van een technologie die de koudebrug tussen de binnen- en
buitenzijde van het paneel breekt. Het systeem van
de dubbele dichting verschaft een perfecte luchtdichtheid aan de verbindingspunten van de panelen.

2 De dichtingen aan de zijkanten op de zijposten
en op de bovendrempel verwijderen de koudebruggen die ontstaan door het contact met de koude
oppervlakken van het gebouw (muur, beton, staal...).
De samengeperste dichting, die in de dichting aan
de zijkant geschoven wordt, garandeert een optimale
luchtdichtheid.

Comfort

Design

De gemotoriseerde oplossingen van HAROL zorgen voor het
ultieme gebruiksgemak. Afstandsbediening, smartphone of tablet,
één commando volstaat om ze te bedienen. Wilt u een 100%
zorgeloze bediening, kies dan voor een automatische besturing.
De oplossing regelt zichzelf en u bent altijd zeker van de meest optimale instellingen.

Ons uitgebreid gamma rolluiken, zonwering, garagepoorten en
buitenleven kan de meest uiteenlopende bouwstijlen aan, van
klassiek tot ultramodern. Bovendien wordt elke oplossing steeds
op maat gemaakt. U kiest uit meer dan 300 RAL-kleuren, kras
bestendige structuurlakken en kleurfolies.

Veiligheid

Energiebesparing

Poorten en rolluiken schrikken inbrekers af. U investeert hiermee
in de veiligheid van alle bewoners. Met onze speciaal ontwikkelde
veiligheidspakketten gaat u zelfs een stap verder. De oplossing
is nog steviger en nog beter uitgerust om weerstand te bieden.
Bij langdurige afwezigheid laat u uitschijnen dat er toch iemand is,
via het automatisch besturingssysteem.

Met de energie-efficiënte oplossingen van HAROL bespaart u op
uw energiefactuur. Onze oplossingen evolueren continu mee met
de steeds strenger wordende eisen op vlak van energieverbruik. Zo
integreren we innovatieve elementen waarmee zon en koude optimaal
buitengesloten worden. Die koppelen we aan diverse weersituaties
voor 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

Eindkappen

Onder- en bovenprofiel

3 Aan de linker- en rechterkant van elk vak van
de poort bevinden zich eindkappen. Deze dragen
zo bij tot het opheffen van de koudebrug tussen
de binnen- en buitenzijde van het paneel.

4 Deze onder- en bovenprofielen, uit
polythermalyne, die onderaan of bovenaan een
poort geplaatst worden, verwijderen eveneens
de koudebrug.

Het onderprofiel, dat speciaal ontwikkeld is
voor de onderkant, laat dankzij een rubber
onderaan, dat in het profiel geschoven wordt
geen lucht onder de poort door.

UW HAROL DEALER
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HAROL behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan haar producten.

SP1000 THERMO
ISOLEERT VIA:

