Harol Buitenleven

Zonwering - garagepoorten - rolluiken - buitenleven

Een wereld van kwaliteitsvolle
					oplossingen voor elke
		 woon- en werkomgeving.
U droomt van een gezellig terras? U hoeft
er alleen een Harol verdeler voor uit te
nodigen. Vertel hem wat u belangrijk vindt.
U zit graag buiten? Met Harol PATiO geniet
u vier seizoenen lang van uw tuin of terras.
U wilt schaduw midden in de tuin?
Uw Specialist loodst u graag door het
gevarieerde aanbod van Harol Duostores.
U ontvangt veel gasten? Onder een Harol
terrasoverkapping zit de sfeer er direct in.
Harol terrasoverkappingen zijn wijd en zijd
bekend om hun kwaliteit en gebruiks
vriendelijkheid. Uit de verschillende stijlen en
kleurvariaties kiest u de uitvoering die past
bij uw smaak. Terrassen met Harol? U geniet
ervan met volle teugen, jaar in jaar uit!
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Heerlijk terrassen met Harol:
welke overkapping past bij u?

pag. 4
>> H
 arol

pag. 14
>> H
 arol

PATiO.

UMBRIS.

Maak een leefruimte
van uw buitenruimte.

Mix van functionaliteit
en design.

pag. 18
>> H
 arol

pag. 24
>> H
 arol

Duostore.

Terrasoverkapping.

Schaduw en
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Publiekstrekker
met standing.
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Harol
PATiO
U hebt een tuin of terras? Met een
PATiO overkapping van Harol maakt
u er een gezellige ruimte van, mooi
beschut tegen zon en regen, en
’s avonds verlicht én verwarmd.
U kiest uit meer dan 10 modellen:
van strak en modern tot warm en
natuurlijk, uitgevoerd in aluminium
of in hout. Allemaal van topkwaliteit,
beschikbaar in alle kleuren én
leverbaar op maat (vrijstaand of aan
de gevel). Kortom, met een PATiO
overkapping creëert u een heel aparte
ruimte. Een die wel eens snel uw
favoriete zou kunnen worden!
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PATiO
UMBRIS
Duostore
Terrasoverkapping

Maak een leefruimte
van uw buitenruimte
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alu
wood
woodplus

Geslaagd in alle opzichten.

U kunt kiezen voor een standaardmontage
tegen één muur of voor montage tussen twee
stil

muren, aan het plafond of op een draagbuis.
U kunt dit systeem zelfs laten bevestigen op
een eigen, bestaande constructie.
Met een strak doek houdt u het puur en recht
lijnig, met een golvend oogt het traditioneler.
En natuurlijk zijn zowel de frames als de doeken
infinity

verkrijgbaar in verschillende kleuren. Kortom:
wat uw stijl ook is, er past gegarandeerd een
Harol PATiO bij.
PATiO TECNIC

Principe Tecnic
Flexibel en eenvoudig.

Max. breedte
1 doek

Breedte
1 veld

Positie
steunpalen

Afsluitbaar met
vb. screens

PATiO Alu

tot 6 m

nee

ja

recht

tot 5 m tot 13 m

PATiO Wood

tot 8 m

nee

ja

recht

tot 5 m tot 13 m

PATiO Woodplus tot 7 m

ja

ja

recht

tot 5 m tot 13 m

PATiO Stil

tot 7 m

ja

nee

schuin

tot 5 m tot 13 m

PATiO Infinity

tot 7 m

ja

ja

recht

tot 5 m tot 13 m

De Tecnic (zonder voetpalen) heeft een uitval tot 8 m.
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Geïntegreerde
goot

Tecnic

Uitval

Een innovatief vouwdaksysteem dat sluit in een handomdraai. Het is zeer eenvoudig te
monteren op een bestaande of eigen constructie en vormt de basis voor de modellen
Alu, Wood, Woodplus, Stil en Infinity.

PATiO
PATiO ALU

PATiO wood

Een pergolastructuur in aluminium en inox
met ingebouwd vouwdak: past bij elke stijl en
persoonlijkheid.

 PATiO WOOD. Authentieke stevigheid.

PATiO woodplus

UMBRIS

 PATiO Alu. Strak en modern.

Een PATiO Tecnic met een houten frame:
PATiO Wood combineert de moderne technieken
met de unieke uitstraling van hout. Standaard
uitgevoerd in gelamineerde Noorse den.

De look van hout, de voordelen van aluminium:
ziedaar het unieke karakter van de PATiO Woodplus.
Tussen de houten stijlen wordt het water via
een uniek systeem van aluminiumconstructies
afgevoerd. Ook de dakgoot is vernuftig in de
structuur verwerkt. Modern comfort met een
natuurlijke uitstraling? Zoek niet verder.

Duostore

 PATiO WOODPLUS. Modern comfort,
natuurlijke uitstraling.

PATiO stil

Een PATiO Tecnic met schuinstaande, doorlopende
voetpalen voor een aparte look. Onder deze PATiO
met zijn open structuur is het heerlijk genieten.
Zijn strakke design beschikt over een geïntegreerd
gootprofiel en een regenafvoer via de voetpalen.

 PATiO INFINITY. Stijlvolle eenvoud.
Vergelijkbaar met de PATiO Stil, maar standaard met
rechte, niet doorlopende voetpalen met daarbovenop
gemonteerd het gootprofiel. Makkelijke montage
van bijkomende wind- en regenafscherming aan de
zijkanten.

PATiO infinity

Terrasoverkapping

 PATiO STIL. Lekker trendy.
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PATiO evo

PATiO ONE

Principe One
Robuust en minimalistisch.

ja

recht

tot 5 m tot 13 m

 PATiO EVO. Robuust en groot.
Dezelfde sterke en uitgepuurde draagprofielen (tot 7 m) als de PATiO One,
maar met voetpalen en geïntegreerde goot.
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1 doek

Positie
steunpalen

ja

Max breedte

Afsluitbaar met
vb. screens

tot 7 m

Breedte
1 veld

Geïntegreerde
goot

PATiO One

Uitval

ONE

Een ideale oplossing voor een massieve, strakke overkapping tussen
twee muren. De PATiO One heeft één groot geleiderprofiel wat overspaningen
tot 8 m mogelijk maakt.

PATiO
UMBRIS
PATiO level

Positie
steunpalen

ja

ja

recht

Blijf bij met de laatste trends.

Bezoek www.harol.be of www.harol.nl en klik op ‘nieuws’.

Max. breedte
1 doek

Afsluitbaar met
vb. screens

tot 6,5 m

Breedte
1 veld

Geïntegreerde
goot

PATiO Level

Uitval

level

Een robuuste aluminiumconstructie met een nieuwe profieldoorsnede en een uitgekiend
waterafvoersysteem. De PATiO Level biedt u een uitzonderlijk comfort én een ruime
kleurkeuze van afwerkingslakken.

tot 5 m tot 13 m

Terrasoverkapping

Ingenieus en duurzaam.

Duostore

Principe level
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Op zoek naar een vrijstaande en
beschutte ruimte in uw tuin of terras?

PATIO REVERSE
PATiO PHOENIX

PATiO REVERSE

Strak en stevig.

De PATiO reverse met horizontale dakconstructie heeft een zelfdragende structuur en is
voorzien van een draadloze bediening. Deze PATiO is eventueel ook geschikt om rondom af
te schermen met het zijdelingse scherm SL 400 of screens.

PATiO PHOENIX

Mooi en eenvoudig.
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Positie
steunpalen

Afsluitbaar met
vb. screens

Geïntegreerde
goot

Lengte

Reverse / PHOENIX

De PATiO Phoenix heeft een strak in V-vorm gespannen PVC-doek zonder helling, wat
mogelijk maakt dat het water afwisselend afgevoerd wordt aan beide kanten.

PATiO Reverse

tot 10 m

ja

ja

recht

PATiO Phoenix

tot 10 m

neen

neen

recht

Frames in de kleur van uw keuze.

PATiO

Alle RAL* en structuurlakken worden aan de standaardprijs
aangeboden. U hoeft hiervoor geen eurocent meer te
betalen. Voordelig toch?

UMBRIS

* Behalve voor PATiO Level, PATiO Woodplus, PATIO Phoenix en PATIO Reverse
waar u enkel uit structuurlakken kunt kiezen.

PATiO STIL + STORELIGHT

Duostore

Een motorbestuurd bedieningssysteem:
Safety Box Motor.
> I n kracht aanpasbare ALTUS 50 RTS motor voor moeiteloze bediening,
ongeacht de grootte van de PATiO (4 m of 13 m).
> Kan zowel tegen een muur als op een tussenprofiel gemonteerd worden.
> Geen kap- en breekwerk.
> Motorbehuizing uit aluminium profielen, montagebeugels uit inox.
> Eenvoudige, snelle montage.
> Te bedienen met Somfy afstandsbediening.

Bezoek een beurs voor meer ideeën.

Eenvoudige
bediening:
slechts één
druk.

Op www.harol.be of www.harol.nl vindt u een overzicht van de lopende beurzen.

Terrasoverkapping

> Geluidsarme motor.
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Gepattenteerd
anti-drupsysteem.

PATiO ALU

Harol PATiO doeken:
bestand tegen weer en wind en zelfs regen.
Onze doeken zijn onderworpen aan de strengste kwaliteitsnormen. Ze zijn intens
op duurzaamheid getest. Alle Harol PATiO modellen zijn standaard uitgerust met
Precontraint PVC 602 (lichtdicht en in wit of ivoor) of met Precontraint PVC 302
doeken (lichtdoorlatend en beschikbaar in 17 kleuren). Tevens is er als accessoire
een afdakje ter bescherming van doekpakket mogelijk.
> 100% waterdicht.
> Windweerstand tot 90 km/u, afhankelijk van de grootte van de PATiO.
> Zelfdovend, dus brandveiliger.
> U.V.-bestendig.
> Behandeld tegen micro-organismen.
> Uitvoerig getest op hoog aantal open/dicht - cycli.
> S
 trakke doeken met gebrevetteerd anti-drupsysteem, waardoor de regen
in de goot wordt opgevangen en niet langs het doek loopt.
> Optioneel golvende doekophanging.
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PATiO
UMBRIS
PATiO ALU + SC800

Duostore

Nog meer beschermd met een
PATiO screen.
> Zijdelingse en/of frontale afsluiting met Précontraint of cristal clear
doeken.
> Geschikt voor de meeste PATiO-modellen.
> Windvast en winddicht.
> Zowel frontaal als zijdelings aan te brengen.
> Bediening met RTS-motor.
> Makkelijk en snel te monteren.
> Grootte: tot 3000 mm breed en 3000 mm hoog (voor transparante
doeken).
> Alternatief voor de PATiO screen is het zijdelingse wind- en
zonnescherm SL400, waarvan het doek bedrukbaar is.

SL400
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Terrasoverkapping

> Uitvoering met venster-inserts of volledig transparant doek.
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Harol
UMBRIS
Met Umbris creëert HAROL een nieuwe interpretatie van
zonwering: een zonwering die meteen ook functioneert
als neerslagbescherming.
Geen BBQ's of tuinfeesten die nog in het water vallen.
Dankzij kantelbare lamellen regel je in een handomdraai
alle weersomstandigheden, het hele jaar door.
Bij fel zonlicht positioneer je de lamellen naargelang de
stand van de zon. Bij neerslag kantel je de lamellen in
vlakke stand. Geïntegreerde goten zorgen vervolgens
dat de neerslag wordt afgevoerd. Simpelweg.
Umbris kan ook voorzien worden van verwarming,
geïntegreerde verlichting en luidsprekers. Bovendien
kan Umbris uitgebreid worden met enkele opties zoals
o.a. glazen schuifwanden of screens. Het resultaat: een
uniek ontwerp dat resulteert in een elegante en
kwaliteitsvolle constructie.
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PATiO
Terrasoverkapping

Duostore

UMBRIS

Maak een leefruimte
van uw buitenruimte
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VRIJSTAAND

ZWEVEND

Kantel het weer naar jouw mood!
Met Umbris kiest u voor een oplossing volledig naar uw wens dankzij de stopen startlamel die op maat geplooid wordt. Zo kan Umbris op verschillende
manieren ingepast worden, vrijstaand of aan de gevel geplaatst. Of ingewerkt
in bestaande daken, ideaal voor poolhouses. Dankzij het doordachte design
stemt het lamellendak perfect af op de bestaande woningstijl.
■ Z wevend:
met een zijdelings bevestigingssysteem, zodat het zicht niet belemmerd wordt
door steunkolommen.
■ A
 anbouw:
een sobere en tijdloze vormgeving laat Umbris even vlot passen bij een moderne
als meer klassieke woningstijl.
■ G
 eïntegreerd:
Umbris gaat perfect in de omgeving op dankzij de ruime keuze in kleuren en materialen.

Geïntegreerd
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■ V
 rijstaand:
het vrijstaande ontwerp is een subtiele mix van functionaliteit en design, een
handige overkapping in de tuin die meteen een intieme en gezellige sfeer creëert.

PATiO
UMBRIS
AANBOUW

Umbris is de Latijnse benaming voor schaduw, een naam niet zomaar lukraak gekozen. Maar naast schaduw
biedt Umbris nog tal van andere voordelen. Zo zorgt het lamellendak ervoor dat achterliggende ruimtes niet
kunnen opwarmen. Ook natuurlijke ventilatie bij licht gekantelde lamellen is een groot pluspunt. Optioneel
kan je Umbris uitrusten met geïntegreerde verlichting en verwarming in dezelfde kleur!

Op en top solide.

Duostore

Een subtiele mix van functionaliteit en design.

ja

ja

Handig weetje!
Sluit de Umbris af met screens zonder het zicht naar buiten te verliezen dankzij de cristal clear doeken.

Terrasoverkapping

Afsluitbaar
met screens

max 4.25 m
tot 6.5 m
per veld

Geïntegreerde
goot

UMBRIS

Uitval

Breedte

UMBRIS

Umbris is opgebouwd als één stevig gelast geheel met extra solide lamellen (van 2,5 tot 4 mm dik). De
gootprofielen hebben een groot debiet waardoor al het regenwater probleemloos opgevangen wordt
dankzij het geïntegreerd gootje zodat uw terras droog blijft bij het kantelen van de lamellen.
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Harol
Duostore
Wenst u een apart knus zitplekje uit de zon,
dat ’s avonds mooi verlicht en zelfs verwarmd
kan worden? De Harol Duostore is een
vrijstaande zonwering om terrassen van
horecazaken of private woningen te
beschaduwen. Het is een metalen frame,
voorzien van twee knikarmschermen.
U kunt de Duostore plaatsen waar u wilt.
Hij is verkrijgbaar in verschillende afmetingen
en een waaier van kleurmogelijkheden.
Zo kunt u uw Duostore perfect aanpassen
aan uw stijl.
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PATiO
UMBRIS
Duostore
Terrasoverkapping

Schaduw en bescherming
						
waar u wilt
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DUOSTORE

Verkrijgbaar in twaalf dimensies.
De Harol Duostore is verkrijgbaar in drie standaardmaten voor de breedte
en vier standaardmaten voor de uitval:

A Mogelijkheden

B Mogelijkheden

qua breedte:
3,6 m
4,8 m
6,0 m

qua uitval:
2 x 1,5 m
2 x 2,0 m
2 x 2,5 m
2 x 3,0 m

Hoogte: ± 2,6 m

Motor met afstandsbediening.
Het op- en afrollen van de doeken van een Harol Duostore
gebeurt met een elektrische buismotor, te bedienen met
de afstandsbediening. Regen op komst? Met een druk op
de knop kunt u vanuit uw deuropening de doeken oprollen!
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B
A

Eenvoudige
bediening:
slechts één druk
op de knop.

PATiO
Harol Duostore DS315:
stevig op zijn plaats.
Een Harol Duostore kan op drie manieren worden geplaatst,
afhankelijk van de ondergrond:
> via een staander met brede voeten,.
> vast op een terrasvloer, via een centrale schroefsteun,

UMBRIS

> vast via een centrale steun om in te betonneren.

Duostore

Kwaliteit tot in de
kleinste details.
Elk onderdeel van een Harol Duostore is
speciaal uitgekiend om een zo groot mogelijk
bedieningscomfort te bieden en vervaardigd
met het oog op duurzaamheid en gebruiks
vriendelijkheid. Het frame is vervaardigd uit
verzinkt staal, en de knikarmschermen langs
beide kanten worden bevestigd met roestvrij
PVC geëxtrudeerd Clip-On Clip-Off profiel wordt
het doek schroefloos bevestigd op de oprolas.
DUOSTORE

Meer realisaties?

Laat u inspireren en surf naar www.harol.be of www.harol.nl

Terrasoverkapping

stalen schroeven. Dankzij het vernuftige, uit
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DUOSTORE

Zo houdt u het doek in goede staat.
Het doek van uw terrasoverkapping krijgt heel wat te verduren: regen, zon,
wind, luchtvervuiling, noem maar op. Om er jaar in jaar uit van te genieten,
is een geregelde reinigingsbeurt dan ook een goed idee. Dat kan met een
waterstraal en een lauwe, niet agressieve zeepoplossing voor een natte
reiniging. U kunt het ook droog reinigen en het stof wegblazen, -kloppen of
-borstelen met een iets steviger borstel. Stofzuigen kan ook. Rol het doek
steeds volledig uit voor een grondige reiniging.
Opgelet: gebruik nooit een hogedrukreiniger, want daarmee zou u de speciale
coating kunnen beschadigen! Ook is het gebruik van een winterhoes aan te
raden in het koude seizoen.
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PATiO
UMBRIS
Elke Harol Duostore kan perfect aan uw stijl worden aangepast.
De frames zijn standaard in alle RAL-kleuren verkrijgbaar, U houdt van een moderne look en makkelijk
onderhoud? Opteer dan voor een krasbestendige structuurlak. Bij de Acryldoeken kunt u kiezen uit 
unikleuren (dezelfde kleur voor het hele doek) of voor blok- en fantasiestrepen. Indien gewenst kunt u
ook kiezen voor letterschildering op de volant.

Duostore

Een waaier aan kleuren en motieven.

Duurzame doekmaterialen.

> Gemaakt uit acrylvezels en in de massa gekleurd.
> Gewicht: ± 290 – 300 g/m2 , met een dikte van ± 0,5 mm.
> Schimmelwerend en vuilafstotend.
> Mogelijkheid voor uitrusting met zelfreinigend doek Dickson Max(± 365 g/m2 en 0,7 mm dik).
> Mogelijkheid voor uitrusting met brandwerend doek ALTO FR (± 365 g/m2 en 0,6 mm dik).

Meer informatie over Harol terrasoverkappingen?
Surf naar www.harol.be of www.harol.nl
	Of contacteer vrijblijvend uw Harol Specialist. U vindt zijn gegevens op de achterzijde van deze brochure.

Terrasoverkapping

Een Harol Duostore wordt uitgerust met een Acryldoek. Dit is verkrijgbaar in tal van kleuren en motieven
en kan bovendien geleverd worden met een bedrukking naar keuze.

23

Harol
Terrasoverkapping
U hebt een groot terras? U ontvangt vaak veel gasten? Met een Harol terras
overkapping zorgt u ervoor dat ze dubbel zo graag bij u over de vloer komen.
Zij weten immers dat ze bij u altijd van de buitenlucht kunnen genieten,
hoe uitbundig de zon ook schijnt. Harol terrasoverkappingen?
Speciaal ontworpen voor grote oppervlaktes, maar ook: pure klasse!
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Terrasoverkapping

Duostore

Publiekstrekker
					met standing
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UMBRIS

PATiO

TR850

Ideaal voor elke zaak, groot of klein.
Een Harol terrasoverkapping is de ideale oplossing voor het overdekken van grote
oppervlaktes. Dankzij haar uiterst robuuste aluminium frame en haar opbouw in
aparte elementen kan ze onbeperkt verlengd worden in de breedte. Ook haar uitval
is indrukwekkend. In de uitvalsbuis is een veersysteem ingebouwd, dat ervoor zorgt
dat het doek zowel in beweging als in stilstand gespannen is.

Afmetingen.
> Minimale breedte per element: 2 m.
> Maximale breedte per element: 5 m.
> Maximale horizontale uitval: 6 m.
> Maximale doekuitrolling (schuin en verticaal samen): 8,5 m.
> Maximale oppervlakte per doek: 40 m2.
> De elementen kunnen aan elkaar worden vastgemaakt voor een groter geheel.
> Doek personaliseerbaar door bedrukking naar keuze.
> Kies voor extra afsluiting met het zijdelingse wind- en zonnescherm SL400.
SL400
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PATiO

Duurzame doekmaterialen.
>		 Gemaakt uit acrylvezels in de massa gekleurd.
>		 Gewicht: ± 290 – 300 g/m2 , met een dikte van ± 0,5 mm.
>		 Schimmelwerend en vuilafstotend.
>		 Mogelijkheid voor uitrusting met zelfreinigend doek
DICKSON MAX (± 365 g/m2 en 0,7 mm dik).

Honderden kleurmogelijkheden
voor extra cachet en standing.
Met een Harol terrasoverkapping kunt u heel makkelijk een aparte, aantrekkelijke
look realiseren. Alleen al voor het gestel kunt u kiezen uit alle RAL-kleuren. Ook
de krasbestendige en onderhoudsvriendelijke structuurlakken zijn een
mogelijkheid. De doeken zijn beschikbaar in een uitzonderlijk rijk kleurenpalet:
gecombineerd met verschillende motieven bieden ze u de keuze uit meer dan
honderd mogelijke varianten! Bovendien kunt u ze naar wens laten beschilderen
en beletteren. Kortom: mogelijkheden genoeg voor een opvallend uitzicht.

Duostore

UMBRIS

>		 Mogelijkheid voor uitrusting met brandwerend doek
ALTO FR (± 365 g/m2 en 0,6 mm dik).

> E xtra tussenrollen in het schuine vlak.
> Watergoten.
> Afvoerbakjes.
> Extra geïmpregneerde, zelfreinigende Max-doek (min. helling ≤ 15°).

Nodig een Harol Specialist uit

voor advies dat 100% aan uw specifieke situatie beantwoordt.

Terrasoverkapping

Opties:
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BX260

Bediening en onderhoud:
slim bekeken.
Alles aan een Harol terrasoverkapping is bedacht met het
oog op een makkelijke bediening en onderhoud. Dat maakt
het onderhoud van het doek – dat door zijn samenstelling uit
synthetische acrylvezels sowieso al rot- en schimmelwerend
is – heel wat eenvoudiger, net als de naregeling. Met een
reinigingsbeurt op tijd en stond beleeft u er gewoon jaren
plezier aan. De bediening van het doek? Met motor en
afstandsbediening (optie) of door een combinatie van windzon automatisatie!

wind- zon automaat

28

PATiO

Houd uw terras aangenaam
lang open met Storelight.
Dankzij het verlichtingssysteem Storelight
genieten uw klanten nog lang na het vallen
van de avond van uw terras. En met het
geïntegreerd, afzonderlijk in te schakelen
verwarmingssysteem (in optie) blijft het er
ook heerlijk warm. Kortom: Storelight is het
ideale verlichtings- en verwarmingssysteem
voor uw terrasoverkapping – en voor uw

UMBRIS

privézonwering!

TR850

Duostore

Storelight, de ideale aanvulling voor
uw terrasoverkapping.
> Esthetisch ogende kast uit dikwandig aluminium.
> Keuze uit het volledige RAL-kleurenpalet en het gamma voor
structuurlakken en dit zonder enige meerkost.
> Verkrijgbaar in standaardlengtes van 2,5 of 3,5 m
(met verwarming enkel lengte van 2,5 m).

> G
 ebruiksklaar bekabeld geleverd, met geïntegreerde elektronische
transformator.
> Voorzien van draaibare montagesteunen zodat u de Storelight onder
de gewenste hoek kunt hangen.
> Licht- en verwarmingselementen apart bedienbaar, ook onderling.
TR850 + STORELIGHT

Meer informatie over Harol terrasoverkappingen?
Surf naar www.harol.be of www.harol.nl
	Of contacteer vrijblijvend uw Harol Specialist. U vindt zijn gegevens op de achterzijde van deze brochure.

Terrasoverkapping

> Voorzien van 3, 4 of 5 spots en (voor de versie met verwarming)
2 infrarood warmtestralers (2 x 1400 W, goed voor een warmtebereik
van ± 15 m2).
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5

redenen waarom Harol zonweringen
uw vertrouwen waard zijn.
TR850

1

Plaatsing door Harol Specialisten.

2

100% gegarandeerde kwaliteit.
Niet alleen beantwoorden alle producten van Harol aan
de strengste kwaliteitseisen, dat geldt ook voor de manier
waarop ze vervaardigd en geleverd worden. Harol biedt u
een kwaliteitsgarantie van vijf jaar!

LX30

3
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Alle zonweringen van Harol worden geplaatst door experts uit
gespecialiseerde vakbedrijven en vergen weinig of geen
breek- of kapwerken. Stuk voor stuk kunnen zij een jarenlange
ervaring in de branche voorleggen. Bovendien volgen ze op
regelmatige basis opleidingen bij Harol inzake montage
technieken, onderhoud en advies.

Geleverd naar uw wensen.
Alle Harol terrasoverkappingen kunnen maximaal aangepast
worden aan uw behoeften. Wilt u water laten afvloeien langs
de goot (minimale helling ≤ 15°)? Een wind-zon automati
seringssysteem installeren? Vertel uw wensen aan uw Harol
Specialist, en hij voert ze uit. Zin in een apart kleurtje? Ook hier
hebt u keuze genoeg. Onze frames zijn verkrijgbaar in alle
RAL-kleuren en zelfs in hedendaagse structuurlakken. En dan
hebben we het nog niet over de tientallen kleur- en motiefvariaties van onze doeken. Kortom: bij Harol vindt u gegarandeerd
uw gading.

PATiO INFINITY
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Makkelijk te bedienen en
te onderhouden.
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Full service van begin tot eind.
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Al onze overkappingen zijn leverbaar met motor en
afstandsbediening. Wisselvallig weer? De eerste dag van de
lente? Met één druk op de knop geniet u van schaduw of blijft
u lekker droog. En dat dag in dag uit, want onze doeken zijn
uitzondelijk duurzaam en weerbestendig, én vuilafstotend
op de koop toe. Met een eenvoudige reinigingsbeurt op tijd
en stond houdt u ze gewoonweg jàren in uitstekende staat.
Uw Harol verdeler adviseert u graag over de aangewezen
onderhoudsproducten en biedt u indien gewenst zelfs een
onderhoudscontract aan. Wat wilt u nog meer?

Een terrasoverkapping kiest u niet zomaar. Daarom staat
elke Harol Specialist u ter zijde met raad en daad. Op basis
van uw wensen en behoeften wijst hij u de weg naar de ideale
oplossing. Als expert met een jarenlange ervaring zorgt hij
voor een perfecte plaatsing. U kunt bij hem terecht voor
vragen over kleuren, materialen en onderhoud. En ook op zijn
service na verkoop kunt u voor de volle 100% vertrouwen.
Bij Harol koopt u meer dan een terrasoverkapping. U krijgt
er een uitstekende service bij.

Meer informatie over Harol PATiO, Duostore of terrasoverkappingen?
Surf naar www.harol.be of www.harol.nl
	Of contacteer vrijblijvend uw Harol Specialist. U vindt zijn gegevens op de achterzijde van deze brochure.
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