
NJUT AV EXTRA 
SKYDD OCH FRIHET!

Ännu mer skydd och frihet, så att du kan njuta av din trädgård 

och terrass året runt. Det är löftet från Harol AIR, en nyhet för 

outdoor-living i det prisbelönta solskydds- systemet. Låt det 

regna. Vertikala screens och inbyggd vattendränering innebär 

att regnet inte stör dig. Den helt slutna boxen gör att tyget 

håller färgen i många år. Skjutväggar av glas och inbyggd  

LED-belysning kompletterar paketet och din komfort.

Air

www.harol.com



www.harol.com

Tillgängliga material och deras egenskaper

Det rätta tyget för ett perfekt resultat

» Visuell komfort 

» Genomskinlig eller blackout 

» Värme- och ljudisolering 

» Extremt hållbar

» Smutsavvisande och brandsäkra 

» Harmoniseras perfekt med ditt hem
Belysning och värme Skjutväggar av glas

Njut av luften med AIR!

Kontroller

» Trådlös standard

» Motor med kabel som tillval

Maximala mått

» Max. bredd per modul: 6 m

» Max. fall: 5 m

» Max. area per modul: 25 m2

Typ Soltis 86 Soltis 92 Sunworker Expansion

Ungefärlig vikt (g/m²) 380 420 440 420

Ungefärlig tjocklek (mm) 0,43 0,45 0,48 0,60

Överföring av direkt solljus 14% 8% 4% 0%

G-totala värden (*) 0,15 - 0,22 0,05 - 0,15 0,10 - 0,18 0,08 - 0,14

*Glasning C U=1,2
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En färg som passar varje smak
Det finns mer än 7 miljarder människor på jorden och de flesta av dem har sin egna 
individuella smak. Så, om du överväger en av våra lösningar, är det rimligt att vi försöker 
möta de olika stilarna som finns i ditt hem.

Och detta är inget problem alls, då Harol erbjuder mer än 300 färger och en 
omfattande textilsamling.

 

Alla RAL-färger och ett stort utbud  av strukturfärger ingår i det fasta priset

EXKLUSIVT FÖR HAROL

LED-belysning runt om Inbyggda vindtäta skärmar

ÅRS
GARANTI


