
SOLBESKYTTELSE • UDENDØRSMØBLER • RULLEGARDINER • GARAGEPORTE

2  Reduceret sollys på de 
lodrette glasflader takket 
være udhæng.

4  Stram dug takket 
være det innovative 
ZIP-system.

3  Kompakt kassette: 
245 mm (B) x 175 mm (H)

1  Ideel til store 
glasflader, op til 24 m² 
i en kassette.

Unikke fordele

VZ800-ZIP
Slankere. Smallere.
Fremragende ydeevne.

Kun fra 
Harol

En farve, der passer 
til enhver smag
Der er over 7 mia. mennesker på jorden, hvoraf de fleste har 
deres egen individuelle smag. Så, hvis du overvejer en af 
vores løsninger, giver det mening, at vi forsøger at opfylde 
disse forskellige stilbehov i dit hjem.

Med over 300 farver i Harols sortiment samt en omfattende 
stofsamling, er dette overhovedet ikke et problem.

Alle RAL-farver og forskellige teksturerede belægningsfarver 
er inkluderet i prisen. Den ultimative

lette styring fra din
smartphone eller tablet!

BEMÆRKELSESVÆRDIG 
DISKRET  
Solbeskyttelse er blevet en integreret del af vores 
hjem. Og helst solbeskyttelse, der er kompromisløs 
hvad angår komfort, design og sikkerhed. VZ800-ZIP 
lever op til alle disse krav – og meget mere. Denne 
løsning fra Harol er slankere, smallere og med 
enestående ydeevne. Bliv blændet af vores screens… 
i stedet for af lyset!



Max. dimensioner
• Max. bredde per element: 4 m
• Max. udfald: 6 m
• Max. areal koblet: 96 m²

Betjening

Elektrisk betjening (standard)
Trådløs: RTS & IO (ekstraudstyr)

Tilfør dit eget præg på dugen

Få dit eget logo eller design på stoffet. Vi printer det, præcis som 
du ønsker det. 

Den rigtige dug til det helt rigtige resultat

• Visuel komfort
• Perforeret eller mørklægning
• Termisk og akustisk isolering
• Ekstremt holdbar
• Smudsafvisende og brandhæmmende
• Harmonerer perfekt med dit hjem

VZ800-ZIP matcher perfekt dit 
udvendige træværk

Alle RAL-farver og en bred vifte af teksturerede 
belægningsfarver inkluderet i den faste pris.

K-7 RAL-interval

Soltis 86 Soltis 92
Black Out 

B92

Vægt ca. (g/m²) 380 420 650
Tykkelse ca. (mm) 0,43 0,45 0,6
Overførsel af direkte 
sollys 14% 8% 0%

G-Samlede 
værdier (*) 0,15 - 0,22 0,05 - 0,15 0,02 - 0,05

*Ruder C U = 1,2

Helt lukket kassette: Holder dugen pæn i årevis

Ingen mellemrum mellem 
styreskinnerne og dugen

Fleksible monteringsmuligheder

Styreskinne

DIN HAROL-FORHANDLER

Alle vores HAROL produkter står for:

For mere information, gå til www.harol.com

Energibesparelse

Design Komfort Sikkerhed
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Dugens egenskaber

Montagebeslag 1 Montagebeslag 2


