
Strakker

Zonwering VZ800-ZIP

Slanker

Performanter

Unieke eigenschappen: 
zonwering VZ800-ZIP

Ideaal voor grote glaspartijen  
tot 25 m2 (niet-gekoppeld)

Strakke doeken dankzij  
een innovatief ZIP-systeem

Uitvalsbuis loopt tot op  
het einde van de geleiders

Extreem compacte kast 
(245 x 175 mm), met 
geïntegreerde, dimbare 
ledverlichting mogelijk

Geen lichtinval tussen  
de geleider en het doek

Volledig gesloten kast:  
zo blijft je doek jarenlang stralen

Minder zonlicht op de verticale 
glaspartijen dankzij een oversteek

Ultiem bedieningscomfort,  
ook met smartphone en tablet

Zonwering is niet meer weg te denken van je woning. En liefst 
zonwering die hoog scoort op het vlak van comfort, design, 
veiligheid en energiebesparing. Op al deze punten scoort 
de VZ800-ZIP uitstekend. Deze Harol-oplossing komt nu nog 
strakker, slanker en performanter voor de dag. Daar kan je al  
eens mee buiten komen! Of beter: binnen blijven …

www.harol.com

COMPACTE
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ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN

RAMEN & DEUREN

Finstral

Zonwering volledig afgestemd  
op je buitenschrijnwerk
Alle RAL-kleuren zonder meerprijs  

Harol biedt bovendien ook de standaard  

structuurlakkleuren van deze raamfabrikanten  

aan zonder meerprijs:

Maximumafmetingen
» Max. breedte per element: 6 m

» Max. uitval: 6 m

» Max. oppervlakte gekoppeld: 100 m2

Verschillende plaatsingsmogelijkheden

Beschikbare doeken en hun eigenschappen

Type Soltis 86 Soltis 92 Black Out B92 Infinity
RecScreen 

Rainless 
(max. breedte 4 m)

Gewicht ca. (g/m²) 380 420 650 290 600

Dikte ca. (mm) 0,43 0,45 0,6 0,64 0,57

Doorlaatbaarheid van directe zonnestralen 14% 8% 0% 0% 4%

Zontoetredingsfactor: gtot waarden*
Hoe lager de g-waarde, hoe hoger de thermische isolatie

0.15 - 0.22 0.05 - 0.15 0.02 - 0.05 0.05 - 0.18 -

* Beglazing C U=1,2

Geen opening tussen de geleiders  
en het doekK-7 RAL-waaier

Opening Geen opening

Geef je doek een eigen toets
Plaats je eigen logo of ontwerp op je doeken, wij bedrukken de doeken 

zoals jij wilt.

Standaard aluminium 
steun

Verhoogde steunen

118  m
m

135 mm

Geleider

1 2 3 4 5

Bedieningsmogelijkheden
» Draadloos: IO (standaard)

» Draadloos : RTS (optioneel)

» Elektrische bediening (optioneel)
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