BZ700
BUITENJALOEZIE
Eenvoudig voorzetsysteem

GENIET DISCREET
VAN NATUURLIJK
INVALLEND DAGLICHT

Steeds de juiste hoeveelheid licht

Voorzetbuitenjaloezieën blokkeren de warmte maar
laten tegelijkertijd licht binnen. Bovenste en onderste
lamellen kunnen apart ingesteld worden voor precies de
juiste dosis licht en warmte. Het systeem met lamellen
wordt langs de buitenkant op het raam gemonteerd.

Ultiem bedieningscomfort,
ook met smartphone en tablet!
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De lamel keert na lichte
druk terug naar zijn
oorspronkelijke vorm
(AF80-lamel).
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Type overview
Type: VN

VNV - front-mounted box nova angular design

27°

• Compacte stapeling
• Keert terug naar
zijn originele vorm
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Model: VVN16JR, VNPJR
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Innovatieve lamel: AF80
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Voor elke oppervlakte de juiste kast

angular design
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Bediening
140

Elektrische bediening (standaard)
Draadloos: RTS en IO (optioneel)

27°

K-7 RAL-waaier

Regel uw privacy & hoeveelheid lichtinval

Screens afgestemd op uw
buitenschrijnwerk
Alle RAL-kleuren en een breed gamma
structuurlakkleuren mogelijk.

Maximumafmetingen
• Max. breedte: 3,5 m
• Max. hoogte: 4 m
• Max. oppervlakte: 12 m2

Comfort

Design

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.

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.

Veiligheid

Energiebesparing

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.

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

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

Al onze HAROL-producten staan voor:

063321

16XL

Model: VNJR, VNPJR

JE HAROL-DEALER

IANDO
Zandstraat 13/001 , 2200 Herentals
0472/ 066 770
www.iando.be – info@iando.be
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