
De Harol ® verandazonwering koppelt een hoge afwerkings-
graad aan een hedendaagse vormgeving en is geschikt voor
montage op elke gangbare verandaconstructie. 
Het geheel is gebouwd uit corrosiebestendige materialen. 
Het zonweringdoek is in opgerolde toestand volledig 
opgeborgen in de kast, beschermd tegen weersinvloeden
van buitenaf. 
De kast zit vast op de geleiders, die via bevestigingssteunen
op de verandaprofielen bevestigd worden. Die steuntjes zijn,
naar keuze, verkrijgbaar in aluminium of kunststof. 
Voor dakvensters zijn verhoogde steunen mogelijk, die de
afstand tot het glasdak verhogen.
Het doek wordt op zekere afstand van het verandadak
gehouden door de positie van de geleiders en een kabel-
veersysteem dat het doek constant onder spanning houdt.
Tussen de zijgeleiders en het doek is ruimte vrijgelaten om
een goede ventilatie en warmteafvoer te verzekeren.

Een Harol ® verandazonwering biedt de ideale
oplossing om de temperatuur in uw veranda
onder controle te houden. Niet alleen de warmte,
maar ook de lichtinval wordt gedoseerd, wat
voorkomt dat uw meubels, gordijnen en behang
verkleuren.

De Harol ®  verandazonwering is een op maat
gemaakte zonwering die bovenop uw veranda
geplaatst wordt: de zonnewarmte wordt tegen-
gehouden vooraleer ze zich via het glas in de
woning kan verspreiden. De afstand tussen het
glas en het zonweringdoek laat een goede
luchtcirculatie toe zodat de opgestapelde
warmte tussen het glasoppervlak en het doek
permanent wordt afgevoerd.
Een Harol ® verandazonwering is dus dé ideale
temperatuurregelaar!

De ruime keuze aan gestel- en doekkleuren laat
u toe de verandazonwering perfect af te stem-
men op de kleur van de verandaprofielen.

Met een Harol ® verandazonwering wordt uw
veranda des te meer een verlengstuk van 
uw woning, waar het steeds aangenaam 
vertoeven is.

Gezelligheid 
en functionaliteit troef!

De Harol ® verandazonwering is vervaardigd uit hoog-
waardige materialen: robuuste en roestvrije aluminium
profielen, kunststof onderdelen, rot- en schimmelwerende
doeken. 

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

De Harol ® vakman verschaft u vakkundig advies en staat
garant voor een professionele plaatsing en een 
degelijke dienst-na-verkoop. 
Hij wordt hiertoe opgeleid in het
Harol ® trainingcenter.

Een stevige 
kwaliteitsgarantie

De Harol ® verandazonwering: een elegante verschijning op elke veranda!
Harol ® biedt 2 types verandazonweringen aan: de VZ510 en de VZ520 .

Kastvorm VZ520
Kast bestaat uit geëxtrudeerde aluminium profielen.

Kunststof steuntjes ter bevestiging van de veranda-
zonwering op het verandadak.
Standaard bij de VZ510.

Aluminium steuntjes ter bevestiging van de 
verandazonwering op het verandadak.
Standaard bij de VZ520.

In opgerolde toestand bevindt de voorlijst zich
deels in de kast, waardoor het doek beschermd
wordt en het geheel tevens mooi oogt.

Dat er wel degelijk belang besteed werd aan de
vormgeving ziet men bijvoorbeeld ook aan de 
afgeronde vorm van de geleiders.

Het doek en de uitvalsbuis worden via een veer,
loopwieltjes en de Hi-tech koord constant onder
spanning gehouden.

De loopwagen op wieltjes werd speciaal ontworpen
om het systeem zachter te laten lopen en is dan ook
zo goed als geruisloos. De wieltjes kunnen zijde-
lings bewegen, wat ervoor zorgt dat de voorlijst
steeds soepel in de geleiders loopt.

De speciaal voor Harol® ontworpen Hi-tech koord
garandeert een lange levensduur van uw veranda-
zonwering.

Maximaal bereik in meters
Aantal

 elementen
Maximale

oppervlakte
Aantal

elementen
Aantal

motoren
Type

1

VZ510

2 3 4 4,5 6 7

1 element 1 1Type 1

2 delen2 elementen 2 1Type 2

3 delen3 elementen 3 2Type 3

4 delen4 elementen 4 2Type 4

18 m2

36 m2

54 m2

72 m2

1 deel

VZ520
Maximaal bereik in meters

Aantal
 elementen

Maximale
oppervlakte

Aantal
elementen

Aantal
motoren

Type

1 2 3 4 5,5 6 7

1 element 1 1Type 1

2 delen2 elementen 2 1Type 2

3 delen3 elementen 3 2Type 3

4 delen4 elementen 4 2Type 4

25 m2

50 m2

75 m2

100 m2

1 deel

Technische mogelijkheden
De Harol ® verandazonwering kan gekoppeld worden zodat de breedte vrijwel onbeperkt is. 

Kastvorm VZ510
Kast bestaat uit geplooide aluminium profielen.

Afmetingen VZ510

Minimale breedte 
per element: 2 m

Maximale breedte 
per element: 4,5 m

Maximale uitval: 6 m

Maximale oppervlakte
per doek: 18 m2

Afmetingen VZ520

Minimale breedte per 
element: 2 m

Maximale breedte per
element: 5,5 m

Maximale uitval: 6 m

Maximale oppervlakte
per doek: 25 m2
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Harol ®: comfort op
en rond de woning

zo biedt Harol ® u 5 jaar garantie op haar product, 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 ® 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:

De Harol ® verandazonwering wordt steeds elektrisch aange-
dreven. 
Ze kan ook volledig automatisch gestuurd worden via een 
koppeling aan een wind-zon automaat. 
U kan als u wil ook gebruik maken van een afstandsbediening. 
Hierbij is er geen bedrading nodig en zo wordt kap- en 
boorwerk in uw woning uitgesloten. Het bedieningscomfort is
dan ook optimaal!

(*) 2 jaar garantie op domoticasystemen

Er zijn 2 doektypes, verkrijgbaar in tal van kleuren en motieven:

1) acryldoeken: waterwerend en vuilafstotend en behandeld 
tegen schimmels en verrotting.
Deze doeken zijn verkrijgbaar in effen kleuren of met kleur-
rijke motieven.

2) doeken bestaande uit polyesterdraden met hoge treksterkte,
omhuld met een PVC-laag. Dit doek biedt uitstekende venti-
latiekwaliteiten en laat tevens een goed zicht van binnen 
naar buiten toe. De doeken zijn vuilafstotend en afwasbaar 
en zijn verkrijgbaar in een talrijk aantal effen kleuren.

Doeken in talrijke variaties 

Bediening en domotica (*)

Uw veranda het hele jaar
genietklaar  

V E R A N D A Z O N W E R I N G

De Harol ® verandazonwering wordt in standaarduitvoering in wit
of bruin geleverd. Daarnaast kan u, mits een meerprijs, ook 
kiezen uit het volledige RAL-kleurenpalet waaruit een selectie
van populaire RAL-kleuren wordt aangeboden aan extra 
voordelige voorwaarden.

Kleurrijke armaturen 


