
ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN

FLEXIBELE ZONWERING 
MET INNOVATIEF  
ZIP-SYSTEEM 
Met de zonwering VZ080-ZIP haalt u altijd het 
maximum uit uw veranda, skylight of dakraam. 
Onder dit staaltje tijdloos design geniet u van precies 
de juiste dosis schaduw. Het wordt er nooit te warm. 
Dankzij het ingenieuze ontwerp kan u de zon ook 
volledig buitensluiten. Een droom voor langslapers! 
Typerend is de compacte kast, die bijdraagt tot een 
geraffineerde look.

Unieke eigenschappen

• Eén systeem, veel mogelijkheden
• Strak & tijdloos design
• Super compacte kast
• Vele jaren ultra strakke doeken dankzij

uniek ZIP-systeem
• Eenvoudig onderhoud en naservice

Top-down Opbouw

Sideways Binnenzonwering

IngebouwdBottom-up

Opbouwmogelijkheden

VZ080-ZIP
Compacte kast, 
groots effect 



UW HAROL DEALER

Al onze HAROL-producten staan voor:

Meer info? Check www.harol.com

Energiebesparing

Design Comfort Veiligheid

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN
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top-bottem ✔

bottem-top ✔

zijdelings ✔

horizontaal ✔

verticaal ✔

Compacte kast met tijdloos design

Verschillende plaatsingsmogelijkheden

118  m
m

135 mm

Steunvoetje 1 Steunvoetje 2

118  m
m

135 mm

Geleider

Perfecte verduistering:
het doek sluit volledig af

Dankzij het innovatief zip 
systeem en de uitvalsbuis 
die tot op het einde van de 
geleiders gaat.

Afdichtings-
rubber

Bewegingsmogelijkheden

De VZ080 - ZIP in een handomdraai bediend

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

Uw VZ080 - ZIP perfect afgestemd 
op uw buitenschrijnwerk

Alle RAL-kleuren en een breed gamma
structuurlakkleuren aan standaardprijs.

K-7 RAL-waaier

Geef uw VZ080 - ZIP doek een eigen toets!

Plaats uw eigen logo of ontwerp op uw doeken, wij 
bedrukken de doeken zoals u wil.

De juiste doek, voor een perfect resultaat

• Visueel comfort
• Lichtdoorlatend of verduisterend
• Thermisch & akoestisch isolerend
• Uiterst duurzaam
• Vuil afstotend & brandwerend
• Perfect in harmonie met uw woning

Max. afmetingen
• Enkel: 3 m x 3,5 m

• Gekoppeld: 10 m x 3,5 m

Soltis 86 Soltis 92
Black Out 

B92

Gewicht ca. (g/m²) 380 420 650
Dikte ca. (mm) 0,43 0,45 0,6
Doorlaatbaarheid van 
directe zonnestralen 14% 8% 0%

G-Totaal waarden (*) 0.15 - 0.22 0.05 - 0.15 0.02 - 0.05
*Beglazing C U=1,2

Eigenschappen van de doeken

UNIEK!

H
A

R
O

L 
be

ho
ud

t z
ic

h 
he

t r
ec

ht
 o

m
 w

ijz
ig

in
ge

n 
aa

n 
te

 b
re

ng
en

 a
an

 h
aa

r p
ro

du
ct

en
. 

0614 684 084
ton@vandevenzonwering.nl
www.vandevenzonwering.nl




