
T E R R A S O V E R K A P P I N G E N

Harol ® terrasoverkappingen: 
een publiekstrekker 

met standing!

voorzetrolluiken

knikarmscherm

verandazonwering

uitvalschermen screens

inbouwrolluiken

wintertuinzonwering

rolhekken

Harol® levert zijn rolluik- en zonweringsystemen via een
netwerk van gespecialiseerde vakbedrijven, die een 
jarenlange ervaring in de branche kunnen voorleggen. 
Zij volgen op regelmatige basis opleidingen bij Harol®

inzake montagetechnieken, onderhoud en advies.
Als u een Harol® product koopt, krijgt u meerdere 

garanties: zo biedt Harol® u 5 jaar garantie op haar pro-
duct, dat van hoogstaande kwaliteit is en geproduceerd
wordt door een vooraanstaand fabrikant. Bovendien staat 
de vakman in uw buurt garant voor een uitstekende 
montage en service. BIJ HAROL® BENT U ZEKER!

Harol®: comfort op 
en rond de woning

rolpoortenopbouwrolluiken

HAROL® België nv
Industriepark 3  3290 Diest 
Tel. 013/38 01 11 
Fax 013/31 48 03

HAROL® Nederland bv
Paardeweide 12 NL-4824  EH Breda 
Tel. 076/542 70 69 
Fax 076/541 84 58

De combinatie van de doekkleuren enerzijds en de gestel-
kleuren anderzijds biedt u een grote keuze aan mogelijk-
heden om uw persoonlijke terrasoverkapping samen 
te stellen.

Doeken in meer dan 100 variaties  
Harol® heeft voor u een keuze gemaakt uit de beste 
doeken in de mooiste kleuren. Deze doekcollecties 
bieden u een reeks van mogelijkheden van unikleuren 
over blokstrepen naar fantasiestrepen.

Kwaliteitsdoeken 
De aangeboden doeken zijn samengesteld uit synthetische
acrylvezels en garens. Zij zijn rot- en schimmelwerend en
vuilafstotend dankzij de ScotchGard behandeling. 
Het Harol® zonweringdoek wordt in huis geconfectioneerd
volgens de normen van VEROZO (Belgische
Beroepsvereniging van Rolluiken- en
Zonweringproducenten).

De kleuren van het gestel
De Harol® terrasoverkappingen zijn verkrijgbaar in twee
standaardkleuren: wit en bruin. Bovendien biedt Harol® 

u het volledige RAL-kleurengamma aan, waaruit een 
beperkte selectie aan extra voordelige voorwaarden 
wordt aangeboden: het HaRal-kleurenpalet.

Honderden fraaie kleurmogelijk-
heden brengen  je zuiderse sferen!
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De Harol® terrasoverkapping is speciaal 
ontworpen voor het beschaduwen 

of overdekken van grotere oppervlakken.

Ze laat u toe om zowel bij zonneschijn als 
bij regenweer uw cliënteel beschutting te bieden

op uw terras: de terrasoverkapping biedt zowel
schaduw als een droog plekje tijdens een plensbui.

Met de zijdelingse bescherming
met doeken bent u slagregen te slim af.

Als handelaar geeft u met de Harol®

terrasoverkapping extra cachet en standing
aan uw etablissement.

Brouwerijen pikken hun graantje mee 
door de beschildering van de terrasoverkapping

met hun publiciteit.

Deze Harol® terrasoverkapping kan ook voor 
privégebruik aanbevolen worden.

De terrasoverkapping: 
het verlengstuk van uw terras, 
dat u extra winst garandeert

Robuuste materialen 
bieden lange levensduur

Kiezen voor Harol® is kiezen voor
sluitende kwaliteitsgaranties

ISO 9001
gecertifieerd
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Harol® terrasoverkappingen worden gefabriceerd uit 
hoogwaardige componenten en dikwandig aluminium, 

dat gelakt wordt met een hoogwaardige poedercoating 
en daarna gemoffeld wordt in de oven.

Alle onderdelen worden gefabriceerd in de Harol® fabrieken
en voldoen aan de Harol® kwaliteitsstandaard: 

alle onderdelen worden getest op minimaal 40.000 bewegingen.

Harol® is ISO 9001 gecertifieerd.

De Harol® vakman wordt opgeleid in het training center 
zodat hij u vakkundig advies, een professionele plaatsing 

en een degelijke dienst-na-verkoop kan bieden.

Harol® biedt u een kwaliteitsgarantie van 5 jaar
op haar producten.

Bedieningssystemen 
en domotica

De elektrische bediening laat u toe te opte-
ren voor diverse domoticasystemen (*):

❶ afstandsbediening met zender en 
ontvanger.

❷ windwachters: die uw terrasoverkapping 
beveiligen tegen onverwachte windvlagen 
en hevige stormen.

❸ zonnecellen: die ervoor zorgen dat het 
doek van uw terrasoverkapping wordt 
uitgerold bij zonneschijn.

❹ een combinatie van wind-zon automati-
satie.

(*) 2 jaar garantie

❶ watergoten en afvoer-
bakjes

❷ tussenrollen: om het 
doorhangen van het 
doek te minimaliseren

❸ meelopende bovenligger:
om het opwaaien van het
doek tegen te gaan

❹ zijdoeken: als zijdelingse 
wind- en regenbeveiliging

➎ reclamebeschildering

Vaste constructie
De Harol® terrasoverkap-
ping bestaat uit een vaste
buizenconstructie ❶ waar-
bij er door middel van een
elektrische motor een doek
wordt afgerold.

Elektrische bediening
De terrasoverkapping is 
standaard uitgerust met 
een elektrische motor: het
doek is makkelijk op en af
te rollen door één druk op
de schakelaar die op een
plaats naar uw keuze
wordt geïnstalleerd.

Veersysteem
In de uitvalsbuis ❷ is een
veersysteem ingebouwd
dat ervoor zorgt dat het
doek, zowel in beweging
als in stilstand, volledig
gespannen is. Dankzij dit
veersysteem is het onder-
houd en de naregeling heel
gebruiksvriendelijk.

Clip-On Clip-Off systeem
Het gepatenteerde Clip-On
Clip-Off systeem ❸ zorgt
voor een eenvoudige
doekbevestiging en -ver-
vanging, zonder demonta-

ge van het scherm. 
Dit betekent een aanzien-
lijke tijdwinst bij de installa-
tie en het onderhoud van
uw terrasoverkapping.

Combinaties
Een deel van uw terras in 
de schaduw, een deel in 
de zon: het is mogelijk
door meerdere elementen
van de Harol® terrasover-
kapping naast elkaar te
plaatsen. 

Opties

❸

Minimale breedte per element

Maximale breedte per element

Maximale horizontale uitval

Maximale doekuitrolling (horizontaal en verticaal samen)

Maximale oppervlakte per element

Min. - Max. helling (°) aan te raden min. helling = 10°

Gebruikte doeksoort

2 m

5 m

6 m

8,5 m

40 m2

0° - 30°

Acryl normaal of 
Acryl extra geïmpregneerd

❸

❷

❶

❶
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❷

❶ ❷

➎❹


