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Maak na de nazomer
nog een nazomer.



Instant vakantiegevoel, 
het hele jaar door 
Wat als u het hele jaar door van een zalig vakantiegevoel kon genieten? Samen met uw gezin, familie en 
vrienden? Met dat doel voor ogen ontwikkelde Harol het gamma buitenleven.  
Dat is intussen uitgegroeid tot het meest complete en uitgebreide aanbod op de Europese markt.  
Maar wat u bovenal zal waarderen: deze reeks innovatieve terrasoplossingen scoort ongezien hoog op 
vlak van luxe en comfort. Lekker ontspannen, de frisse buitenlucht inademen en heerlijk tot rust komen … 

Met Harol is het puur genieten!
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Bepaal zelf het weer

P6 Patio collectie
Geschikt voor kleine en grote oppervlaktes

P20 Lamellendak collectie
Summum van luxe voor levensgenieters 

P30 Versuz
Verrassend slank

P34 Duostore
Gezellig toevluchtsoord met alle comfort 

P38 Terrasoverkapping
Graag gezien door u en uw gasten



Buitengewoon genieten met Harol

Annick Draelants
CEO Harol

Nieuwbouw of renovatie? Klassiek of modern? Onze buitenleven-oplossingen 
zijn buitengewoon flexibel en perfect aanpasbaar aan uw gezin, bouwstijl en 
bouwtype. Bovendien voldoen ze moeiteloos aan de steeds strengere eisen op 
vlak van comfort, veiligheid en energie-efficiëntie. Al drie generaties lang bouwen 
we verder op onze ervaring in zonweringoplossingen, en dat is  
te merken!

Naast vaste waarde is Harol ook een echte trendsetter. We blijven voortdurend 
vernieuwen en perfectioneren. Want alleen zo kunnen we slagen in onze missie: 
u volop laten genieten van een maatoplossing die alles heeft. Daarbij is alleen 
het allerbeste goed genoeg! 
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Comfort
Onze gemotoriseerde oplossingen zorgen voor hét ultieme gebruiksgemak. 
Afstandsbediening, smartphone of tablet: één commando volstaat om ze te 
bedienen. Met een of meer sensoren geniet u zelfs van automatische bescherming 
tegen zon, regen, wind of sneeuw. Nog meer comfort? Laat uw oplossing afwerken 
met verlichting (leds of spots) en verwarming. Zo profiteert u het hele jaar door van 
uw buitenkamer. En wat dacht u van geïntegreerde muziek voor uw lamellendak? 
Daarmee zit de sfeer er meteen in! 

Veiligheid
De structuur van onze oplossingen is gemaakt uit duurzaam aluminium en 
onderworpen aan diverse mechanische en dynamische belastingsproeven.   
Al onze buitenleven-oplossingen dragen trouwens het CE-label (Europese  
richtlijnen rond veiligheid). De plaatsing gebeurt altijd door ervaren  
vakmannen. Ook zo werken we aan uw veiligheid. 

Design
Van klassiek tot ultramodern: ons uitgebreid gamma buitenleven kan de meest 
uiteenlopende bouwstijlen aan. Keer op keer gaan we voor een verfijnde, zuivere 
vormgeving zonder zichtbare bevestigingselementen. Voor de afwerking van de 
aluminiumstructuur kiest u uit meer dan 300 RAL-kleuren en krasbestendige 
structuurlakken. Uw garantie voor een perfecte integratie met uw woning!  
Alle lakken zijn UV-bestendig. Ook voor de doeken sloten we geen compromissen. 
We werken alleen met de allerbeste materialen. Ze zijn verkrijgbaar in de meest 
uiteenlopende kleuren en prints. Unicolour, fantasie of gestreept … U kiest! 

Energie-efficiëntie
Elke buitenleven-oplossing die voor een raam is geplaatst, houdt de zon buiten.  
Zo geniet u continu van een aangenaam binnenklimaat en moeten energiebronnen 
zoals airco-systemen uw woning minder koelen. Maar er is meer: onze buitenleven-
oplossingen laten het zonlicht ook binnen wanneer u dat wil, voor een natuurlijke 
opwarming van uw woning. Resultaat: een mooie besparing op uw energiefactuur. 
En het mooie zicht op uw tuin of terras? Dat blijft onaangeroerd!

Deze eigenschappen - samen met het grootste 
aanbod op de markt - maken van onze buitenleven- 
oplossingen dé referentie! 

Welke buitenleven-oplossing u ook kiest, 
u profiteert volop van deze troeven: 

Echte must haves! 



Met het innovatieve vouwdaksysteem Patio maakt u van uw tuin of terras een 
gezellige buitenruimte! Zijn belangrijkste troef: het vouwdak dat volledig open en 
dicht kan. Zo profiteert u van een maximale lichtinval én geniet u volop van de 
eerste zonnestralen van het jaar. Andere belangrijke pluspunten: het regenbestendige 
doek, de stevige en windbestendige structuur en de mogelijkheid om er verder 
aan te bouwen.

U start met een overkapping maar kunt later verwarming, verlichting en zijdelingse 
screens toevoegen om uw oplossing zo compleet mogelijk te maken. Samen 
vinken we alle items op uw verlanglijst af!

Vrijstaand of tegen de gevel? Strak en modern of warm en natuurlijk?
Aluminium of hout? Een trendy tint of de kleur van uw ramen en deuren?
Het kan allemaal. Moet u een grote oppervlakte overspannen?
Geen probleem, deze oplossing is verkrijgbaar in zeer grote maten.  
Met een verdere uitbouw maakt u hem zelfs extra groot. U merkt het: met het 
uitgebreide gamma van Harol zijn de mogelijkheden quasi oneindig.

De optionele verticale windvaste screens bijvoorbeeld, werden speciaal ontwikkeld 
om u te beschutten tegen wind en zijdelingse regen. Wilt u op elk moment het 
prachtige zicht op uw tuin behouden? Ga dan voor gedeeltelijk transparante 
doeken of vensters. Goed om te weten: alle materialen zijn van topkwaliteit en 
doorstaan moeiteloos windvlagen tot wel 100 km/uur.

Patio collectie

oppervlaktes
Geschikt voor kleine en grote 

Patio
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PatioEvo

PatioOne

Meer info:
www.harol.com



Woodplus

Fusion

Alu

Fusion

Still

Tecnic

Patio collectie aanbouw 
of tussen 2 gevels.
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Infinity

Evo

Level

One

Wood



Phoenix

Vrijstaande Patio modellen

Patio
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Rialto

Nomo



One

Een uiterst belangrijk onderdeel van elke Patio is het vouwdoek van het dak.  
Alle onze Patio-modellen worden standaard uitgerust met een verduisterend (wit 
of ivoor) of een lichtdoorlatend regenwerend doek (uitgebreid kleurenpalet). Onze 
doeken zijn minutieus afgewerkt en voldoen aan de strengste kwaliteitsnormen. 
Zo zijn ze 100% waterdicht, zelfdovend en behandeld tegen schimmelvorming. 
Ook hebben ze standaard een strakke doekophanging met antidrupsysteem. 
Samen met de juiste hellingsgraad is deze ophanging ideaal voor een goede 
waterafvoer. Liever een losser doek? Ga dan voor een golvend exemplaar: parallel, 
zigzag of één zijde. 

Vouwdaken

100% 

WATER-
PROOF

Dankzij dit eenvoudige systeem wordt het 
doek op het uiteinde naar omhoog geduwd 
waardoor het regenwater niet langs de 
zijkanten afdruipt. Dit antidrupsysteem is 
standaard bij de strakke doekophanging.

GEPATENTEERD  
ANTIDRUP- 

SYSTEEM

Antidrupsysteem

Doek zonder antidrupsysteem

Regen

Wind

Doek met antidrupsysteem

Regen

Wind

Patio
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Doekophanging: Zig-zag 

Doekophanging: Golvend doek

Doekophanging: Golf 1 zijde



Innovatief bedieningssysteem

Verticale windvaste screens

De Safety Box-motor heeft een behuizing uit aluminium extrusieprofielen en 
montagebeugels uit inox. U kunt hem in kracht aanpassen voor een moeiteloze 
bediening – hoe groot het vouwdak ook is. Hij zorgt ervoor dat het doek mooi 
en strak gespannen staat, ook bij temperatuurschommelingen. Deze motor – van 
de Europese producent Somfy – is fluisterstil en makkelijk te bedienen via 
afstandsbediening. Met een aansluiting op een home-domoticasysteem van 
Somfy geniet u van ultiem comfort.

 

Eenvoudige 
bediening:  
slechts één 

druk.

Wilt u maximale beschutting tegen weer en wind? Dan zit u goed met geïntegreerde 
verticale screens, voor de twee zijkanten en/of voorkant. Daarmee geniet u het 
hele jaar door van uw terrasvouwdak! Zelfs wanneer het stevig waait, want deze 
screens zijn windvast en winddicht. U kijkt graag uit op uw tuin? Kies dan voor 
een doek met venster of een lichtdoorlatend doek. Met de optie-screens staat 
u nog een stap dichter bij de ideale buitenkamer!

Patio
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Gebrand op extra comfort, waarmee u het hele jaar door van uw oplossing kunt 
genieten? Kies voor led-verlichting geïntegreerd in de profielen van het doek, ook 
beschikbaar in RGB voor nog meer sfeer. Liever de warme kleur van spots? 
Ga dan voor het handige Storelight-systeem, met of zonder geïntegreerde 
verwarming. U kunt de Storelight laten afstemmen op de kleuren van uw Patio 
en buitenschrijnwerk, zodat hij perfect in het plaatje past. Hij is verkrijgbaar in 
het volledige RAL-kleurenpalet en met krasvaste structuurlak zonder meerkost.

Verwarming en verlichting

Kleuren
Alle RAL-kleuren en 
structuurlakkleuren  
zijn standaard.  
(K-7 RAL-waaier)

Kleuren met minprijs*

BIANCO
PR9010

GRIGIO FERRO
PRIRGR

GRIGIO MAT
PR9006

AVORIO 
PR1013

*kleuren met een minprijs variëren per model, zie eigenschappen pagina 16/17

CORTEN
PRCORT



Aanbouw of tussen 2 muren

Alu Tecnic Level Still Infinity One Evo Woodplus Wood Fusion Nomo Rialto Phoenix
Structuur
Max. uitval (diepte) mm 5500 8000 6500 7000 7000 7000 7000 7000 8000 6500 7000 7000 6000

Max. breedte 1 module mm 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5500 5500 5000

Max. hoogte voetpaal mm (standaard tot ...) 2500 2500 2500 2500 2500 NVT 2500 2500 2500 2700 3000 3000 2500

Max. breedte 1 doek mm 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 5000 5500 5500 13000

Min. helling ° ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ horizontaal horizontaal horizontaal

Afmeting voetpaal mm 50x100 NVT 150x100 150X100 150X100 NVT 150X100 160X140 120X160 100x150 150x150 100x150 150X100

Positie voetpaal recht ✓ NVT ✓ - ✓ NVT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Positie voetpaal schuin - NVT - ✓ - NVT - - - - - - -

Geïntegreerde waterafvoer - - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ NVT

Regenwerend PVC-doek S S S S S S S S S S S S S

(verduisterend/lichtdoorlatend) S S S S S S S S S S S S S

Zonwerend doek (Soltis 86, 92) O O O O O O O O O O O O O

Gebogen doekprofielen NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT S S NVT

Doekophanging strak S S S S S S S S S S S S S

Doekophanging zig-zag, golvend O O O O O O O O O NVT NVT NVT -

Bediening
Geïntegreerde motor S S S S S S S S S S S S S

RTS-bediening (+handzender) S S S S S S S S S S O O S

IO-bediening (+handzender) O O O O O O O O O O NVT NVT O

Regensensor O O O O O O O O O O O O O

Zon- en windsensor O O O O O O O O O O O O O

Kleuren
Bianco (PR9010) M M M S S S S NVT S M S S S

Avorio (PR1013) M M S S S S S NVT S O O O S

Grigio mat (PR9006) S S M S S M M NVT NVT M S S S

Grigio Ferro (PRIRGR) M M M M M M M S S M S S M

Corten (PRCORT) M M M S S S S NVT S M S S S

Harol +300 RAL en structuurlakkleuren S S S S S S S NVT S O O O S

Personalisatie en comfort
Dimbare RGB LED geïntegreerd in het doekprofiel O O O O O O O O O O O O O

Dimbare RGB LED geintegreed in het kader NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT O O O NVT

Spots (5 spots 20 Watt) L = 3500 mm* 0 O 0 O O O O O O O O O O

Spots (4 spots 20 Watt) L = 2500 mm* O O O O O O O O O O O O O

Verwarming (2 x 1400 Watt) met 3 spots L = 2500 mm* O O O O O O O O O O O O O

Verwarming 1 x 2000 Watt L = 483 mm/516 mm RTS* O O O O O O O O O O O O O

Verticale screens opgebouwd O NVT O NVT O NVT O O O O O O NVT

Verticale screens geïntegreerd NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT O O NVT NVT     

Patio
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Aanbouw of tussen 2 muren

Alu Tecnic Level Still Infinity One Evo Woodplus Wood Fusion Nomo Rialto Phoenix
Structuur
Max. uitval (diepte) mm 5500 8000 6500 7000 7000 7000 7000 7000 8000 6500 7000 7000 6000

Max. breedte 1 module mm 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5500 5500 5000

Max. hoogte voetpaal mm (standaard tot ...) 2500 2500 2500 2500 2500 NVT 2500 2500 2500 2700 3000 3000 2500

Max. breedte 1 doek mm 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 5000 5500 5500 13000

Min. helling ° ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ horizontaal horizontaal horizontaal

Afmeting voetpaal mm 50x100 NVT 150x100 150X100 150X100 NVT 150X100 160X140 120X160 100x150 150x150 100x150 150X100

Positie voetpaal recht ✓ NVT ✓ - ✓ NVT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Positie voetpaal schuin - NVT - ✓ - NVT - - - - - - -

Geïntegreerde waterafvoer - - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ NVT

Regenwerend PVC-doek S S S S S S S S S S S S S

(verduisterend/lichtdoorlatend) S S S S S S S S S S S S S

Zonwerend doek (Soltis 86, 92) O O O O O O O O O O O O O

Gebogen doekprofielen NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT S S NVT

Doekophanging strak S S S S S S S S S S S S S

Doekophanging zig-zag, golvend O O O O O O O O O NVT NVT NVT -

Bediening
Geïntegreerde motor S S S S S S S S S S S S S

RTS-bediening (+handzender) S S S S S S S S S S O O S

IO-bediening (+handzender) O O O O O O O O O O NVT NVT O

Regensensor O O O O O O O O O O O O O

Zon- en windsensor O O O O O O O O O O O O O

Kleuren
Bianco (PR9010) M M M S S S S NVT S M S S S

Avorio (PR1013) M M S S S S S NVT S O O O S

Grigio mat (PR9006) S S M S S M M NVT NVT M S S S

Grigio Ferro (PRIRGR) M M M M M M M S S M S S M

Corten (PRCORT) M M M S S S S NVT S M S S S

Harol +300 RAL en structuurlakkleuren S S S S S S S NVT S O O O S

Personalisatie en comfort
Dimbare RGB LED geïntegreerd in het doekprofiel O O O O O O O O O O O O O

Dimbare RGB LED geintegreed in het kader NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT O O O NVT

Spots (5 spots 20 Watt) L = 3500 mm* 0 O 0 O O O O O O O O O O

Spots (4 spots 20 Watt) L = 2500 mm* O O O O O O O O O O O O O

Verwarming (2 x 1400 Watt) met 3 spots L = 2500 mm* O O O O O O O O O O O O O

Verwarming 1 x 2000 Watt L = 483 mm/516 mm RTS* O O O O O O O O O O O O O

Verticale screens opgebouwd O NVT O NVT O NVT O O O O O O NVT

Verticale screens geïntegreerd NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT NVT O O NVT NVT     

Legende     O = optie / S = standaard / M = minprijs / NVT = niet mogelijk / ✓ = aanwezig / * Storelight

Vrijstaande modellen



Kirsten Hulsmans over haar Patio Level

Ik profiteer 
volop van de 
extra leefruimte, 
het comfort en 
het zicht op de tuin

Patio Level met geïntegreerde screens, 
Storelight verwarming en spots.
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Kirsten Hulsmans is verzot op het buitenleven. Haar gezellige pastorijwoning 
in Hasselt geeft dan ook uit op een grote tuin. Nóg meer van die tuin genieten, 
met dat doel ging ze anderhalf jaar geleden op zoek naar een veranda. Maar dat 
plan kreeg al snel een andere wending …

Zalig buitengevoel 
Zij ging kijken bij enkele verandabouwers, maar was niet overtuigd. “Ik besefte 
dat er met een veranda veel minder daglicht binnenvalt in huis. Dat wilde ik koste 
wat kost vermijden. Ook het feit dat je er steeds ingesloten zit, vond ik niet ideaal”, 
aldus Kirsten. Via een vriendin ontdekte ze het patiogamma van Harol, uiterst 
veelzijdige terrasoverkappingen. “Het dak en de optionele zijdelingse screens 
zijn makkelijk aan te passen. Dicht, halfopen of volledig open … Met een druk 
op de knop maak je van je terras een luxueuze buitenkamer. Echt wat voor mij!”

In lijn met de woning
Intussen is de patio al zo’n anderhalf jaar het pronkstuk van het terras. “Ik ging 
voor de Patio Level, een veelzijdig model. De overkapping past perfect bij mijn 
woning. Die heeft een landelijke stijl, maar een moderne inrichting met lichte 
kleuren. Ook de raam- en deurprofielen hebben een lichte tint.” De Harol 
Buitenleven Specialist hielp haar om een bijpassende RAL-kleur te kiezen, zowel 
voor het frame als de screens. “Die lichte kleuren, plus het feit dat de patio 
helemaal open kan, zorgen voor een heel ruimtelijk en vrij gevoel.  
Heerlijk om zo van je tuin te genieten!” 

Comfort, het hele jaar door 
Genieten doet Kirsten vier seizoenen lang, in alle luxe. “In mijn patio is zowel 
verwarming als verlichting verwerkt. Dat extra comfort zou ik niet meer willen 
missen. ’s Avonds gaan de spotjes en infraroodverwarming steevast aan. Dat is 
zo gebeurd via de afstandsbediening. Is er veel wind, dan laat ik de screens neer 
en zit je prima beschut, ook tegen insecten.” Of haar patio de investering waard 
is? “Absoluut, ik gebruik hem vanaf maart tot midden november. Valt het weer 
mee, dan laat ik het dak en de screens in februari al neer. Zo profiteer ik quasi 
het hele jaar door van extra leefruimte. Lezen, spelletjes doen, gezellig bijpraten … 
De patio is eigenlijk een uitbreiding van mijn living.” 

Gezellige buitenkamer 
De comfortabele buitenruimte is niet alleen het terrein van Kirsten en haar zoontje 
Maximillian. “Ik hou van bezoek en nodigen graag vrienden uit. Ik trek dan geregeld 
naar de patio, omdat het er zo gezellig is. Het schuifraam, dat de grens vormt 
met de living, gaat dan volledig open. Eens de avond valt, laten we de screens 
naar beneden. Zo wordt de living plots een stuk groter. Mijn bezoek kan het extra 
comfort en het tijdloze design van de patio zeker waarderen. Ik krijg er geregeld 
complimentjes over.”

Kirsten
XXX



U kijkt uit naar tijdloos design, duurzaamheid en een naadloze integratie met uw 
woning? Ontdek dan zeker het lamellendak! Daarmee creëert u een aangename 
en gezellige omgeving door zonlicht en luchtstroming te regelen naar wens. 
Verbazend hoeveel comfort dat oplevert. Allemaal met de natuurlijke energie van 
zon en wind! 

Uiterst veelzijdig  

Voor deze oplossing kiest u vrij een plaats rondom uw woning waar bescherming 
nodig is. Maar ook in openbare en commerciële ruimtes doet hij het prima. Het 
principe blijft hetzelfde. Afhankelijk van het weer laat u de lamellen kantelen. Open, 
dicht of een van de talrijke tussenstanden, u beslist. Zo geniet u van precies de 
juiste hoeveelheid zon en licht! En bij regen of sneeuw? Dan profiteert u van een 
ingenieus afwateringssysteem en stevigheid van de solide constructie. 

Geraffineerde look
Volledig opgetrokken uit aluminium, een inox afwerking van de allerhoogste 
kwaliteit. Geen wonder dat deze oplossing een stuk stabieler en steviger is dan 
alle andere systemen op de markt. En de lamellen? Die zijn door hun dikte van 
2,5 tot 4 mm eveneens uiterst degelijk. Zijn ze dicht, dan is de onderkant van het 
systeem volledig vlak en zijn de bevestigingen niet meer te zien. Perfect voor een 
geraffineerde look! Zelfs de motor, die knap in het systeem verwerkt is, draagt 
bij tot het uiterst hedendaags en strak design.

Uitgebreid gamma
Ook ons gamma lamellendaken is enorm uitgebreid. Van het basismodel Vision 
tot de meer uitgewerkte Opera. Opties te over! 

Welk model u ook kiest:  
met een lamellendak geniet u het 
hele jaar door van uw terras.  
En dat jaren aan een stuk. 
Uw tuin wordt een verlengstuk 
van uw woning! 

Lamellendak collectie
Summum van luxe voor levensgenieters 

Lamellendak
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Lamellendak collectie

Lamellendak
Opera

Lamellendak
Vision

Meer info:
www.harol.com



Vision

Vision

Opera
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Opera Opera

P23



Vision

Opera

Instapmodel Vision heeft alles wat u van een 
lamellendak verlangt, en meer. Met zijn stevige maar 
verfijnde aluminium constructie transformeert hij uw 
terras in een uiterst genietbare buitenleefruimte. Via de 
afstandsbediening regelt u de lamellenstand vlot naar 
wens. Een grote oppervlakte te overspannen? Daar 
doet de Vision niet moeilijk over. Losstaand of tegen 
de gevel, deze modulaire constructie kan in de lengte 
en de breedte oneindig uitgebreid worden. De Vision is 
standaard verkrijgbaar in wit met diverse opties.

Mag het nog luxueuzer? Een trapje hoger op de 
comfortladder staat model Opera. Dit model maakt het 
mogelijk om windvaste verticale screens naadloos te 
integreren in uw lamellendak. De technologie is immers 
al aanwezig in de voetpalen. De – direct of in een latere 
fase – geïntegreerde windvaste screens beschutten u 
langs alle kanten. Zo creëert u letterlijk een verlengstuk 
of ‘buiten-kamer’ aan de woning. In een klap breidt u uw 
leefruimte stevig uit. De Opera is standaard verkrijgbaar 
in wit. Net als bij de Vision zijn er tal van opties voor nóg 
meer comfort en sfeer. Inviteer alvast uw vrienden voor 
een barbecue in stijl!

Vision

Opera

Lamellendak
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12u 15u 18u

Een zonovergoten terras of liever veel schaduw?  
Kantel de lamellen eenvoudig en wissel af in een 
handomdraai door eenvoudig de lamellen te kantelen. 
Bovendien geniet u van maximale schaduw zonder 
oververhitting. Bij licht gekantelde lamellen kan de lucht 
immers optimaal circuleren. In de winter gaat u vlot 
voor de stand die het meeste zonlicht, en dus warmte, 
binnenlaat. Resultaat: meer comfort én een lagere 
energiefactuur! 

Kantelbare lamellen

Gedeeltelijke of volledige modulering 
van het zonlicht en bescherming 
tegen UV-straling.

Afstelling van de luchtstroom om de 
gewenste ventilatie te verkrijgen.

ZONLICHTREGELING

Verticale windvaste screens.

Verwarming en verlichting

Tegenwoordig heeft u opties te over om uw lamellendak 
aan te kleden met verlichting en verwarmingselementen. 
Van dimbare RGB-LED-verlichting op het frame of in de 
lamellen, klassieke spots in de lamellen of in het kader, 
tot het verwarmingselement Storelight. Zo geniet u 
ook ’s avonds en op frissere dagen ongelimiteerd van 
uw lamellendak. Welk type u ook kiest, u stemt uw 
buitenruimte helemaal af op uw persoonlijke voorkeur. 
Zo voelt u er zich nog beter thuis!

Screens en verticale wanden

LUCHTRECIRCULATIE

Lamellendak
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Afstelling van de luchtstroom om de 
gewenste ventilatie te verkrijgen.

Automatische volledige sluiting met de 
Rain Off-sensor of de afstandsbediening.

Glazen schuifwand.

REGENBESCHERMING

LED: geïntegreerde verlichting met RGB-kleurenlicht inclusief wit en variatie 
van de lichtsterkte en Spot Light-spotjes.

Dankzij de geïntegreerde goten blijft uw terras droog, 
ook nadat u de lamellen kantelt. Het regenwater wordt 
daarbij efficiënt afgevoerd via de poten.

LAMELLENLUCHTRECIRCULATIE



Bediening en weerstation

Kleuren

Bij alle modellen is zowel de motor, de sturing als het 
mechanisme volledig ingebouwd en dus onzichtbaar. 
De voordelen: een subtiele, strakke look en een extra 
lange levensduur. Bij elke stap streven naar topkwaliteit, 
ook dat is Harol.

Een populaire optie is het weerstation met zon- en 
wind- of regen- en sneeuwsensor. Begrijpelijk. Zo moet 
u niet omkijken naar uw lamellendak. Op basis van de 
weersomstandigheden kiest het automatisch de meest 
optimale stand. 

Opera, Vision:

Optie: alle RAL-kleuren en breed gamma 
structuurlakkleuren (K-7 RAL-waaier)

Standaard:

BIANCO
PR9010

GRIGIO FERRO
PRIRGR

GRIGIO MAT
PR9006

CORTEN
PRCORT

het gans  
      jaar door.

Zorgeloos  
   genieten,  

Lamellendak
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Vision Opera

Structuur
Max. diepte mm 5900 6000

Max. breedte 1 veld mm 4500 4500

Max. hoogte voetpaal mm 2700 2700

Koppelbaar in de breedte ✓ ✓

Koppelbaar in de diepte ✓ ✓

Afmeting voetpaal mm 100x150 150x150

Positie voetpaal recht ✓ ✓

Geïntegreerde waterafvoer ✓ ✓

Breedte lamellen mm 220 220
Bediening
Geïntegreerde motor S S

Handzender S S

Regensensor 0 O

Zon- en windsensor 0 0

Sneeuwsensor 0 0
Kleuren
Bianco (PR9010) S S

Grigio mat (PR9006) S S

Grigio Ferro (PRIRGR) S S

Corten (PRCORT) S S

Harol +300 RAL en structuurlakkleuren 0 0
Personalisatie en comfort
Witte LED in lamellen NVT NVT

Witte LED in frames 0 0

Dimbare RGB LED in lamellen 0 0

Dimbare RGB LED in frames 0 0

Spots (5 spots 20 Watt) L=3500mm 0 0

Spots (4 spots 20 Watt) L=2500mm 0 0

Verwarming (2 x 1400 Watt) met 3 spots L=2500mm 0 0

Verwarming 1 x 2000 Watt L=483mm/516mm RTS 0 0

Muziek NVT NVT

Pendellicht (voorbereiding) NVT NVT

Vast aluminium kader met houten lamellen steun NVT NVT

Oversteek in dak met vaste houten lamellen in dak NVT NVT

Gordijnen NVT NVT

Glazen schuifwand 0 0

Verticale screens ingebouwd NVT 0

Verticale screens opgebouwd 0 NVT

Meer info:
www.harol.com

Legende     O = optie / S = standaard / NVT = niet mogelijk /  ✓ = aanwezig

Lamellendak



Versuz

Versuz

In tegenstelling tot een lamellendak of vouwdoek, rolt het doek van de Versuz 
volledig op in de kast. Zo blijft het doek  jaren lang stralend.

Met deze elegante blikvanger geniet je langer van je terras, zwembad of tuin. 
Ontdek puur design in combinatie met ultiem comfort. Met een zeer slanke 
geleider, extreem strakke kast en smalle voetpalen zet hij in op een geraffineerde 
look. Een ingenieus ZIP-systeem zorgt voor jarenlang strakke doeken.

Verrassend slank! 

PRODUCT  
OF THE YEAR 

AWARD

VER
SU

Z

Versuz maakt deel uit van  
  een awardwinnend VZ-concept: 
één systeem, eindeloos 
veel mogelijkheden! 
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Pergola
Versuz

Meer info:
www.harol.com



Verfijnd tot in het detail

Super elegant dankzij uitgepuurd design.

SUPER ELEGANT

Strakke doeken dankzij een innovatief 
ZIP-systeem (standaard).

ZIP-SYSTEEM

Afmetingen

Max. Breedte 1 veld (mm) 5000

Max. Uitval 1 veld (mm) 6000

Max. Uitrolling 1 veld (mm) 8500

Max. opp. doek 40m2

Kleuren

Alle RAL-kleuren en een breed gamma structuurlakkleuren zijn 
standaard zonder meerprijs verkrijgbaar.

Doeken afgestemd op uw wens

Wat betreft de doeken is werkelijk alles mogelijk. Lichtdoorlatende doeken, volledig 
opake doeken, tot volledig waterdichte doeken in PVC of acryl.

Opties / verlichting en verwarming

Terrassen verschillen. Toch biedt Harol voor vrijwel elke situatie de ideale oplossing 
dankzij de veelzijdigheid van de Versuz. Heb je eenmaal de perfecte terrasoplossing 
gevonden dan zorgen wij ervoor dat je er nog langer van kan genieten dankzij 
de geïntegreerde ledverlichting en handige verwarmingselementen. Zo worden 
die lange zomeravonden nog gezelliger. En die nazomer? Die lijkt wel een jaar 
te duren. Heerlijk toch!

Standaard:  
IO homecontrole

Compacte kast met geïntegreerde, 
dimbare ledverlichting mogelijk. 

COMPACTE KAST 

Versuz
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Jarenlang stralende doeken dankzij 
de volledig gesloten kast.

GESLOTEN KAST

Past perfect op elk terras 
dankzij de flexibele voetpaal. 

FLEXIBELE VOETPAAL



Gezellig toevluchtsoord  
met alle comfort 

Duostore

Op zoek naar een knus plekje uit de zon? Onder een romantisch vrijstaande 
Duostore houdt u gegarandeerd het hoofd koel. Deze innovatie is het resultaat 
van onze jarenlange ervaring met het knikarmscherm, intussen een klassieker. 
De Duostore combineert twee van deze schermen, verwerkt in een aluminium 
frame. 

De Duostore kan op 3 manieren geïntegreerd worden in uw tuin of terras:
• Vrijstaand
• Vast op een terrasvloer, met centrale     schroefsteun
• Via centrale steun in betonnen    ondergrond. 

Duostore
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Meer info:
www.harol.com



Kwaliteitsoplossingen: daar gaan we voor. Elk onderdeel van de Duostore is dan 
ook speciaal vervaardigd met het oog op duurzaamheid en gebruiksvriendelijkheid. 
Het robuuste frame is opgetrokken uit verzinkt staal, de zijdelingse knikarmschermen 
maken we stevig vast met roestvrije stalen schroeven. Dankzij het innovatieve, 
uit pvc geëxtrudeerde Clip-on Clip-off profiel bevestigen we het doek zelfs 
schroefloos op de oprolas. Resultaat: een knappe, gestroomlijnde look.

Afmetingen

Breedte (mm) Uitval (mm) Hoogte (mm)

3600  1500 x 2 2600
4800 2000 x 2 2600
6000 2500 x 2 2600

Kleuren

Alle RAL-kleuren en een breed gamma structuurlakkleuren 
standaard zonder meerprijs verkrijgbaar. Bij de acryldoeken kiest 
u uit unikleuren of voor blok- en fantasiestrepen.

Extreem duurzame doeken

Elke Duostore heeft een acryldoek van de beste kwaliteit:
• De acrylvezels worden in de massa gekleurd, voor een frisse look die jaren-lang 

mooi blijft.
• Uiterst duurzaam met een gewicht van zo’n 300 g/m2 en een dikte van 0,5 mm.
• Standaard behandeld tegen schimmel en vuil, voor een onderhouds-vriendelijke 

oplossing.
•  Ook verkrijgbaar in een zelfreinigende of brandwerende versie.

Opties / verlichting en verwarming

Om ook ‘s avonds van uw terras te genieten, 
kunt u bij Harol kiezen voor het verlichtings- 
en verwarmingssysteem Storelight dat u 
op de Duostore bevestigt. We leveren de 
Storelight gebruiksklaar bekabeld, met 
geïntegreerde elektronische transformator.

Knap staaltje Belgisch 
vakmanschap

Duostore
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Terrasoverkapping

U heeft een groot terras en ontvangt graag vaak veel gasten? Met de 
Terrasoverkapping zijn ze dubbel zo enthousiast om langs te komen. Ze kunnen 
bij u dan ook altijd van de buitenlucht genieten, hoe fel de zon ook schijnt. De 
gezellige uitstraling van het doek maakt het bezoek nog aangenamer. 

De grootste troef van de terrasoverkapping?
U kunt het doek helemaal naar beneden laten rollen waardoor u zich volledig 
afschermt van de zon, hoe laag die ook staat.

Gezegend met een extra groot terras? 
Geen probleem. Dankzij de uiterst robuuste structuur en de opbouw in aparte 
velden kunt u de overkapping onbeperkt verbreden. Bovendien heeft de 
Terrasoverkapping een erg diepe uitval, tot wel 6 meter. 

En de bediening? 
Die is uiterst makkelijk, want motorgestuurd.

Graag gezien door u 
en uw gasten

Terrasoverkapping
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Meer info:
www.harol.com
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Een betrouwbare oplossing

Afmetingen

Max. Breedte 1 veld (mm) 5000

Max. Uitval 1 veld (mm) 6000

Max. Uitrolling 1 veld) mm 8500

Max. opp. doek 40m2

Kleuren

Alle RAL-kleuren & breed gamma structuurlakkleuren standaard 
zonder meerprijs verkrijgbaar. De doeken zijn beschikbaar in een 
uitzonderlijk rijk kleurenpallet.

Pretty in prints

Wat betreft het acryldoek van uw Terrasoverkapping kan u alle kanten uit. Effen, 
met blokken of fantasiestrepen … Welke kleur of print u ook kiest, u zal er nog 
lang van genieten. Onze doeken worden immers in de massa gekleurd, goed 
voor bescherming tegen verkleuring door de zon. U houdt niet van onderhoud? 
Uw doek is schimmelwerend en vuilafstotend, u heeft er haast geen omkijken 
naar. Dankzij een uniek veersysteem in de uitvalsbuis staat het zowel in beweging 
als in stilstand mooi gespannen.

Opties / verlichting & verwarming

Handige opties zoals watergoten, afvoer-
bakjes, zijflappen, wind- en regenbeveiliging, 
reclameopdruk, verwarming en verlichting 
zijn mogelijk. Zoals de Storelight dat u op 
uw zonwering bevestigt. Storelight met en-
kel verwarming, verwarming en spots of 
enkel spots. Keuze te over ...

Terrasoverkapping

Kijkt u uit naar extra comfort? Pimp uw Terrasoverkapping met watergoten en 
afvoerbakjes, ideaal bij hevige regenval. Gaat u voor ingebouwde verlichting en 
verwarming, dan keuvelt u gezellig door tot in de vroege uurtjes. Geen wonder 
dat de Terrasoverkapping het ook prima doet als horeca-oplossing! 
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PLAATSING DOOR SPECIALISTEN
Al onze oplossingen worden geplaatst door experts 
met jarenlange ervaring in de branche. Bovendien 
volgen onze specialisten regelmatig opleidingen 
bij Harol om steeds op de hoogte te zijn van de 
laatste montagetechnieken, onderhoud en advies.

100% GEGARANDEERDE KWALITEIT
Als Belgische fabrikant met meer dan 60 
jaar ervaring in het vak zien wij er steeds op 
toe dat onze oplossingen aan de strengste 
kwaliteitseisen voldoen. Bovendien bieden wij een 
kwaliteitsgarantie van 5 jaar op alle producten. 

OPLOSSINGEN OP MAAT 
Al onze oplossingen kunnen perfect afgestemd 
worden op uw wensen:

> U kiest uit meer dan 300 RAL-kleuren en 
krasbestendige structuurlakken*

> Onze producten zijn zowel bestemd voor 
nieuwbouw als voor verfraaiing/renovatie

> Uitgebreid scala aan opties om uw comfort 
maximaal te verhogen

1.

2.

3.

4.

5.

MAKKELIJK TE BEDIENEN 
Al onze oplossingen zijn leverbaar met motor en 
afstandsbediening. Ze kunnen op verschillende 
manieren bediend worden (manueel of elektrisch) en 
gekoppeld worden aan een automatische sturing.

FULL SERVICE VAN BEGIN TOT EINDE
Onze specialisten staan u met raad en daad bij:

> U kan bij hen terecht voor juist advies op basis 
van uw wensen en behoeften

> Vragen over kleuren, materialen en onderhoud
> Service na verkoop

Harol: uw partner voor 
de perfecte buitenleven oplossing

Meer info:
www.harol.com

*Onze oplossingen worden in onze eigen milieuvriendelijke lakhal 
te Diest (België) gelakt. Er kan tijdens het lakproces een klein 
kleurverschil optreden tussen onderdelen onderling met eenzelfde 
RAL- of structuurlakkleur. Wij kunnen ook niet verhinderen dat er 
kleine kleurverschillen kunnen optreden tussen getoonde RAL- en 
structuurlakkleurstalen en geleverde goederen. Harol hanteert 
hiervoor een strenge kleurtolerantienorm. 
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Uw Harol Dealer:



www.harol.com
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