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Energiebesparende
totaaloplossing
De totaaloplossing van Harol, specialist in zonbeheersing, maakt onmiskenbaar deel uit 
van de gebouwen van de toekomst. Door slim beheer van zonne-energie en daglicht ver-
betert zowel het leefcomfort, de gezondheid als de productiviteit van de bewoners en ge-
bruikers. De innovatieve zonbeheersing-oplossingen voorkomen bovendien oververhitting 
van onze steeds beter geïsoleerde gebouwen. Tel daarbij de bewezen energiebesparing 
en u begrijpt waarom dit concept al best geïntegreerd wordt van bij de ontwerpfase van 
elk nieuwbouw- en renovatieproject.

Residentiële woning, België
Product: Screens SC1000-ZIP
Architect: Hannes Benaets
Fotograaf: Philippe Van Gelooven
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Gerechtsgebouw Hasselt, België
Product: Screens SC800-ZIP
Fotograaf: Filip Dujardin
Architectenbureau: TWINS (a2o-architecten, J. Mayer H., Lens°Ass architects)
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Voldoende daglicht en zicht naar buiten is erg belangrijk voor de mentale en fysieke gezondheid van 
bewoners en gebruikers. Dat bewijzen studies in binnen-en buitenland. Maar ook een aangenaam, 
stabiel binnenklimaat heeft een grote invloed op het algemeen welzijn. Langs de andere kant staan 
wij met zijn allen voor de immens grote uitdaging om onze gebouwen energievriendelijk te maken. 
Dat heeft ook een keerzijde: we krijgen steeds vaker te maken met oververhitting. Doordachte 
dynamische zonbeheersing kan dan heel wat besparing opleveren.

Harol, de specialist bij uitstek in dynamische zonbeheersing, heeft alles in huis om van elk bouw- of 
renovatieproject een succes te maken. Wij produceren de meest gebruiksvriendelijke, makkelijk 
te onderhouden en zeer esthetische zonweringsystemen. Op die manier blinken de gebouwen 
niet enkel uit op architecturaal vlak, maar profiteren ze ook van voldoende daglicht, een gezonder 
binnenklimaat en een mooie energiebesparing.

Zo behaalde het SANGO-gebouw van het Rode Kruis-Vlaanderen ingericht met HAROL screens 
SC800-ZIP, als eerste niet-residentiële gebouw in het België het BREEAM-outstanding certificaat. Dat 
is het hoogst haalbare internationale certificaat op vlak van duurzaam bouwen. BREEAM staat voor 
British Research Establishment Environmental Assessment Methodology en screent gebouwen op 
maar liefst 9 verschillende domeinen. Wij zijn trots dat ook onze oplossingen hun steentje bijdragen 
aan het klimaat en het algemeen welzijn van de gebruikers.

Nu is het aan u! Grasduin door deze brochure en ontdek een waaier aan innovatieve architecturale 
binnenzonwering oplossingen voor de gebouwen van morgen. Meer gedetailleerde informatie, 
technische fiches en bestekteksten vindt u op www.harolprojects.be. Heeft u een concreet 
project of praktische vragen? Bel onze projectafdeling op +32 (0)13 380 208 of stuur een mail naar 
info@harolprojects.com.

Veel leesplezier en tot binnenkort!

Joris Draelants
Director HAROL PROJECTS

Gebouwen van  
de toekomst

Sango-gebouw Rode Kruis-Vlaanderen, België
Product: Screens SC800-ZIP
Fotograaf: Sarah Blee
Architectenbureau: Polo Architects



EEN OPTIMALE LICHTINVAL OP ELK 
MOMENT VAN DE DAG, DANKZIJ 
DYNAMISCHE ZONBEHEERSING

Geef bewoners en 
gebruikers de juiste 
hoeveelheid lichtinval

Dynamische zonbeheersing is een must voor elk duurzaam 
gebouw. Om oververhitting te vermijden, maar ook om 
gebruikers zoveel mogelijk natuurlijk daglicht te gunnen. 
Daglicht bevordert immers het visuele comfort en het algemeen 
welzijn. Dé basis van een productieve en gezonde dag! Door 
daglicht optimaal te benutten kunt u bovendien stevig besparen 
op het verbruik van kunstlicht.

SLIMME ZONWERING VOOR BETERE PRESTATIES  
EN ALGEMEEN WELZIJN* 

Rijkelijk daglichtinval doet beter presteren en voldoende buiten-
zicht verbetert het geheugen en de andere hersenfuncties zelfs 
met 10 tot 25 procent, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. 
Indrukkenwekkende cijfers!

geheugen
25%
sneller

12:00 AM 2:00 PM 3:00 PM

12:00 AM 2:00 PM 3:00 PM

12:00 AM 2:00 PM 3:00 PM

*A. Deneyer, ir., hoofd van het laboratorium ‘Licht en gebouw’, WTCB-dossier 2013

WAT BETEKENT DIT VOOR DE GEBOUWEN 
VAN DE TOEKOMST?

Idealiter wordt dynamische zonbeheersing meteen mee-
genomen in het ontwerp, al van bij de conceptfase. Om een 
goed beeld te krijgen van het optimale visuele comfort en de 
mogelijke energiebesparing zijn lichtsimulatieberekeningen een 
optie.
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Invallend licht zonder zonwering

Invallend licht met zonwering

Dynamische zonbeheersing garandeert 
een perfecte instroom van daglicht en 
een optimaal leefcomfort.

“ “



Ziekenhuis Zuid-Oost Limburg, België
Product: Screens SC800-ZIP
Fotograaf: A2O Architecten
Architectenbureau: a2o Architecten
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Vandaag de dag gebruiken we almaar grotere 
glasoppervlakken en zijn onze gebouwen steeds 
beter geïsoleerd. En dat zal met de steeds strengere 
energienormeringen alleen maar verbeteren. Dat heeft 
ook een keerzijde: we krijgen steeds vaker te maken 
met oververhitting, ook in openbare gebouwen. Zo zijn 
er nu al gebouwen en woningen in de zomer niet meer 
comfortabel. Dat laat zich voelen in ongemak, slechtere 
(werk)prestaties maar bovenal een hoger energieverbruik 
door luchtconditionering. Maar het kan anders! 

Een wetenschappelijke studie uitgevoerd door het 
WTCB* bevestigde al in 1997 hoe efficiënt en onmisbaar 
zonwering is voor een stabiel binnenklimaat. Met een 
goed zonweringsconcept profiteert u in de winter 
maximaal van passieve zonnewarmte. En dat zonder ’s 
zomers aan comfort in te boeten.

Bij zuidgeoriënteerde 
ruim tes met grote glas-
partijen is het effect zelfs 
enorm. De besparing op 
het energieverbruik voor 
koeling loopt voor zuid-
oostelijke en westelijke 
gevels op tot 59 procent, 
bij zuidwestelijke gevels 
tot maar liefst 70 pro-
cent. Daarbovenop komt 

een besparing van 80 procent op de elektriciteitsfactuur 
door de lagere behoefte aan kunstlicht. Van een hoog 
rendement gesproken! 

Bedenk eens hoeveel energie men met doordachte 
dynamische zonbeheersing bespaart. En dat jaar in jaar 
uit, over een periode van 30 jaar en langer!

KOELBESPARING

ZO-W = 59%

ZW = 70%

N

OW

Z

ZOZW

NONW

OOK GEBOUWEN & WONINGEN 
KUNNEN BIJDRAGEN AAN DE 
KLIMAATDOELSTELLINGEN VAN DE EU

De Europese Unie wil tegen 2020:

• de energie-efficiëntie met 20 procent verhogen
• de CO2-uitstoot met 20 procent verlagen
• 20 procent van het energieverbruik uit hernieuw-

bare bronnen halen

Onhaalbaar? Dat niet. Maar dan is een doordach-
te aanpak nodig, met aandacht voor dynamische 
zonbeheersing.

HOE DRAAGT ZONWERING BIJ AAN DE 
EUROPESE DOELSTELLINGEN?*

• Energiebesparing: een stad als Brussel kan met 
vraaggestuurde zonwering meer dan 50 procent 
besparen op het energieverbruik voor koeling, 
dat becijferde de European Solar-Shading Orga-
nization (ES-SO). De globale energiebesparing 
op gebouwniveau (voor koeling en verwarming) 
met dynamische zonbeheersing bedraagt 13 
procent. 

• Daling van de CO2-uitstoot: zonwering is uiterst 
kostenefficiënt en bespaart op een levensduur 
van 20 jaar al gauw 60 keer haar CO2-voetafdruk. 

• Meer leefcomfort: zonwering verbetert het 
thermisch en visueel comfort en zorgt zo voor 
een gezonder en aangenamer binnenklimaat.

*Nieuwe visie op zonwering, Peter Winters, ES-SO vzw, maart 2015

Een aangenaam, stabiel 
binnenklimaat verhoogt 
de prestaties... EN 

 BESPAART 
ENERGIE!

* WTCB: Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf



Ultrastrakke doeken met innovatief  
ZIP-systeem!

Het uiterst duurzame ZIP-systeem zorgt 
ervoor dat het doek op elk moment van de 
dag mooi en strak gespannen staat. Uniek aan 
ons systeem is het verborgen, roestvrij stalen 
veertje in de geleiders. Het veertje is nauwelijks 
onderhevig aan slijtage, hierdoor blijven onze 
doeken jarenlang strak gespannen. 

Bovendien is het systeem extreem windbesten-
dig, tot wel 140 km/uur*, en insectenwerend!

Verticale  
buitenzonwering
Screens
Het uitgebreide gamma screens van HAROL heeft alles in huis om het visueel en thermisch comfort van het gebouw 
te verbeteren. Ook op vlak van montage en onderhoud is bij de ontwikkeling niks aan het toeval overgelaten. HAROL 
onderscheidt zich niet enkel door zijn verrassend complete gamma. Onze innovatieve technologie maakt mee het verschil. 
Een blik op het gamma:

SC700 SC800-ZIP

Pluspunten

• Geen perforatie van de bouwschil
• Ideaal voor renovatie
• Keuze uit verschillende kastmodellen
• Unieke anti-doekslijtage Xglide-technologie 
• Laagste aankoopprijs
• Staalkabelgeleiding mogelijk 

Pluspunten

• Alle voordelen van de SC700  
 (excl. staalkabels)
• Innovatief ZIP-systeem 

ZICHTBARE PLAATSING VOOR HET RAAM ZICHTBARE PLAATSING VOOR HET RAAM  
MET ZIP-SYSTEEM

18 M29 M2

UITERST  
DUURZAAM  ZIP-SYSTEEM!

Tot  
140 km/u.

Roestvrij
stalen 
veertje

* Testresultaten volgens WTCB gaan bij constante druk tot 1000 Pa  
  “> 140 km/u” en een gemiddelde afmeting van 3,5 x 3 m.

Anti-doekslijtage technologie Xglide

Deze unieke techno- 
logie zorgt voor minder 
wrijving tussen doek 
en kast waardoor het 
doek aanzienlijk langer  
meegaat en er stralend 
blijft uitzien.

Doek

Kast
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SC900-ZIP

Pluspunten

• Ideaal voor grote renovaties en nieuwbouw
• Superisolerende en geluidswerende kast  
 uit geëxtrudeerd aluminium
• Kast - zichtbaar aan de binnenkant van  
 de woning - kan in de kleur van de  
 raamprofielen afgewerkt worden
• Snelle montage op het raam (klik-principe) 
• Mogelijkheid tot wegwerken van geleiders  
 in gevel 
• Is ook verkrijgbaar zonder de (geïsoleerde)  
 kast. De bouwheer bepaalt zelf de isolatie  
 en afwerking (type SC910-ZIP) 

DEELS VERBORGEN PLAATSING
MET SUPERISOLERENDE KAST

SC1000-ZIP

Pluspunten

• Ideaal voor passief of lage energie woningen
• Kast volledig verborgen in de spouwmuur  
 zonder perforatie van de bouwschil
• Onderlat sluit de kast af en is onzichtbaar  
 in gesloten positie = strak design
• Extrasmalle geleiders mogelijk
• Veilig en vlot onderhoud dankzij het  
 Click & Lock-systeem:

door dit systeem 
kan de doekrol 
rechtstreeks in de kast 
worden vastgeklikt om 
onderhoud efficiënt te 
laten verlopen.

VOLLEDIG VERBORGEN PLAATSING  
GEEN PERFORATIE VAN DE BOUWSCHIL

17 M2 14 M2

Superisolerend
1,3 W/m2K

Extreem 
geluidswerend  
54 (0;-3) dB

PASSIEF EN BIJNA ENERGIE-NEUTRAAL

Selve SEZ motor

Eenvoudige doekmontage en -onderhoud

Het flexibel ZIP-profiel klikt 
in en uit de zijgeleiders, 
waardoor montage en 
onderhoud van het doek 
zeer eenvoudig verloopt. 
Standaard voorzien bij de 
SC900, SC910 en SC1000.

• Obstakeldetectie in boven- en benedenrichting
• Automatische doekrekcompensatie
• Afstelbaar vanop afstand
• Mogelijk bij de SC900, SC910, SC1000

Tot  
140 km/u. Tot  

140 km/u.

INNOVATIE: 
SECURO 
MOTOR!

Danske Bank,  Litouwen
Product: Screens SC800-ZIP
Fotograaf: Peter Claes



Uiterst  
duurzaam
Al onze doeken zijn weer- 
en UV-bestendig. 
Ze verkleuren, rekken of 
scheuren niet, en ze voldoen 
aan de ISO 1421-norm. 

Maar we denken ook aan 
het milieu. Tal van collecties 
zijn al 100% recycleerbaar.

Visueel  
comfort
Van doeken die voldoende 
natuurlijk daglicht doorlaten, 
tot volledige black-out 
doeken voor ruimten waar 
alle licht gebannen moet 
worden. 

Alles kan!

Thermische 
bescherming
De lichtdoorlaatbaarheid 
en kleur van het doek 
bepalen de thermische 
beschermingsgraad. 

Ons uitgebreid gamma 
voldoet probleemloos aan 
alle mogelijke thermische 
eisen van een gebouw. 

Vuilafstotend
Onze screendoeken hebben
een glad oppervlak en 
krijgen een schimmel-
werende behandeling. 
Dat maakt ze extreem 
onderhoudsvriendelijk en 
duurzaam. 

Ook een antibacteriële 
behandeling is mogelijk, 
ideaal voor steriele 
omgevingen.

Perfecte  
harmonie
Verken de uitgebreide 
kleurenwaaier en combineer 
vlot onze diverse collecties. 
Zo stemt u de gevels van 
gebouw(en) perfect op elkaar 
af. 

U creëert een stijlvolle en 
harmonieuze look die rust 
brengt. 

De juiste doek voor  
een perfect resultaat
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Verticale  
buitenzonwering
Buitenjaloezieën

Lameltype

Buitenjaloezie
AR 63 S ECN
AR 63 Z ECN

ARB 80
AR 92 S ECN
AR 92 Z ECN

Lamelhoogte 63 mm 80 mm 92 mm

Zijgeleiders Kabel/geleiderail Kabel/geleiderail Kabel/geleiderail

Max. breedte 5000 mm 5000 mm 4000 mm

Max. hoogte 5200 mm 5200 mm 4600 mm

Extra windbescherming* Ja Ja Ja

Max. oppervlakte 14 m2 14 m2 11,5 m2

* Optioneel is het mogelijk om extra spankabels te bekomen om de buitenjaloezieën nog beter te beschermen tegen de wind.

Bij onze buitenjaloezieën gaan tijdloos design en functie hand in hand. Met deze innovatieve oplossing beperkt u de licht- 
en warmtestraling. Reken op de perfecte inkijkbescherming, en dat op elk moment van de dag. Dankzij de grote keuze 
aan lameltypes en de talloze montagevarianten van hoogwaardig aluminium komt de individuele stijl van het gebouw 
prachtig tot zijn recht. 

GAMMA BUITENJALOEZIEËN

Zonder jaloezieën verblindt de zon 
en heeft men bij gesloten gordijnen 
kunstmatig licht nodig om de kamer 
te verlichten.

In de zomer zorgt luchtcirculatie er-
voor dat warmte-overdracht wordt 
vermeden.

In de winter zorgt een luchtkussen  
bij gesloten jaloezieën voor 
warmtebehoud.

De automatische lichtsturing 
zorgt voor inkijk- en verblindings- 
bescherming en het daglicht wordt 
optimaal ingezet om de kamer te 
verlichten.

PERFORMANT LICHTSTURINGSEFFECT

BESPAAR OP UW ENERGIEFACTUUR HET GANSE JAAR DOOR

WINDWEERSTAND 

KLASSEN  

CONFORM 

EN 13659



Horizontale binnen-en 
buitenzonwering
Eén systeem, eindeloos 
veel mogelijkheden.
Bouwen wordt complexer, maar ook architecturale ontwerpen zorgen voor uitdagende glaspartijen aan woningen. 
Het is des te meer van belang om op elke bouwsituatie in te spelen met de gepaste oplossing. Dat doet HAROL met 
haar nieuwste generatie zonwering: het werkt als een Zwitsers zakmes, dat voor elke behoefte een oplossing biedt.

< 10,5m2 > 10,5m2 > 10,5m2 + led

KASTTYPES

MODELLEN



P | R | O | J | E | C | T | S

15

Horizontale 
doekzonwering
Past op elk vlak: VZ080-ZIP

• Super compacte kast
• Eén systeem, veel mogelijkheden
• Strak & tijdloos design
• Vele jaren ultra strakke doeken  
   dankzij uniek ZIP-systeem
• Eenvoudig onderhoud en naservice

VERSCHILLENDE PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN
PERFECTE VERDUISTERING: 
HET DOEK SLUIT VOLLEDIG AF

SOLTIS 86 SOLTIS 92
BLACK 

OUT B92

Gewicht ca. (g/m²) 380 420 650

Dikte ca. (mm) 0,43 0,45 0,60 0,43

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

Opbouw

Binnenzonwering

Ingebouwd

Top-down

Sideways

Bottom-up

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. Typerend is de compacte kast, die bijdraagt tot een 
geraffineerde look. Deze zonwering is geschikt voor zowel binnen als buiten.

UNIEKE EIGENSCHAPPEN

Steunvoetje 1 Steunvoetje 2 Geleider

135 mm

118 m
m

MEEST COMPACTE 

KAST VOOR 3,5M 

UITVAL

MONTAGEMOGELIJKHEDEN



Buitenzonwering
Zonnearchitectuur

Distributed by HAROL
Designed by TAMILUZ

VERSTELBARE ZONNEBLINDEN METALEN SCHUIFLUIKEN

GROTE VERSTELBARE LAMELLEN VERSTELBARE LAMELLEN

CONSTRUCTIEVE 
VOUWBARE OPLOSSING

DOORLOPENDE ZONWERING

Meer duurzaamheid, een maximaal comfort en een lager energieverbruik dankzij passieve technologieën. Architecturale 
zonwering dient diverse doelen. Onze intelligente systemen helpen deze realiseren en maken een efficiënte controle 
van zonnestralen en natuurlijke ventilatie mogelijk. Dit zijn elementen met een grote esthetische waarde, ontwikkeld 
voor de toekomst.
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VASTE LAMELLEN

VLEUGELLAMELLEN VERTICALE LAMELLEN 

VASTE ZONNEBLINDEN

METALEN VOUWLUIKEN

DOORLOPENDE VASTE LAMELLEN

Bouwen wordt complexer. Maar ook 
architecturale ontwerpen zorgen voor uitdagende 
glaspartijen aan woningen. HAROL biedt voor 
elke bouwsituatie de gepaste oplossing.

“ “



Showroom Barcelona, Spanje
Product: Rolgordijn
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• Tot 9 m hoogte = uniek op de markt!
• Ruim aanbod aan kleuren en afwerking
• Uitgebreide set montagemogelijkheden

Binnenzonwering
Rolgordijnen
Binnenzonwering heeft meestal als doel het visueel comfort van bewoners of gebruikers te optimaliseren. Maar 
door juiste keuze van materialen en/of in combinatie met buitenzonwering kan ook binnenzonwering bijdragen tot 
thermisch comfort en algemeen welzijn.

ROLGORDIJNEN

PLUSPUNTEN

MONTAGEMOGELIJKHEDEN

UNIEK

TOT 9M  
IN DE 

HOOGTE

9 m

KENMERKEN

• Mechanisme met één motor voor oppervlakken tot  
 63m2 dankzij de solide steunen.

• Geleidingssysteem met kabel in roestvrij staal voor  
 het rolgordijn verstevigt de bevestiging aan de buiten-
 zijde van de gevel.

• Voor grote oppervlakken zijn er motoren verkrijgbaar 
 die vergelijkbaar zijn met motoren die voor luifels  
 worden gebruikt.

• Stoffen die voldoen aan de normen en reglementering 
 voor de bouwsector: Polyscreen®, brandvertragend,  
 verduisterend, antibacterieel, gerecycleerd en weer-
 bestendig.

Distributed by HAROL
Designed by Bandalux



Residentiële woning Heverlee, België
Product: Lamellendak Umbris
Fotograaf: Philippe Van Gelooven
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Buitenzonwering
Lamellendaken, 
vouwdaken & zonneschermen

VRIJSTAANDE ZONNESCHERMEN

LAMELLENDAKEN

Pluspunten 

• Losstaande oplossing met tal van  
 montagemogelijkheden
• Zeer robuust frame uit verzinkt metaal
• Ruime keuze aan doeken,  
 schimmelwerend en vuilafstotend

Pluspunten 

• Losstaande of geïntegreerde oplossing
• Zon-, regen- en sneeuwbestendig
• Luchtventilatie via kantelbare lamellen

VOUWDAKEN

ZONNESCHERMEN

Pluspunten 

• Losstaande of geïntegreerde oplossing
• Zon- en regenbestendig
• Dak kan volledig worden opengevouwen

Pluspunten 

• Geïntegreerde oplossing voor elk type  
 gevel en raam
• Schaduw en lichtinval via variabele 
 uitvalshoek (0° tot 120°)
• Ruime keuze aan doeken

Innovatieve overkappingsystemen en een ruim gamma zonneschermen. Creëer een aangename en gezellige 
omgeving, het ganse jaar door. Laat iedereen maximaal genieten van de gezonde buitenlucht.



HAROL PROJECTS:
voor jarenlange 
topkwaliteit 
ÉÉN AANSPREEKPUNT VOOR HET  
GANSE TRAJECT

Bent u als ontwerper, aannemer of opdrachtgever 
betrokken bij een project? Contacteer ons dan zo 
snel mogelijk via info@harolprojects.be, zodat we al 
in de vroegste ontwerpfase kunnen meedenken om 
de zonwering mooi in de gevels te integreren. Daarbij 
denken we op lange termijn: met makkelijk toegankelijke 
en vlot te onderhouden zonweringen verhogen we het 
gebruiksgemak en beperken we de exploitatiekost van 
het gebouw.

Voor doeltreffende dynamische zonbeheersing, die zich 
aanpast in functie van de weersomstandigheden en 
wensen van de gebruikers, geven we ook advies op het 
gebied van sturingen en de koppeling van zonwering aan 
het gebouwbeheersysteem.

IJZERSTERKE GARANTIE 

Maar onze service gaat verder dan advies alleen. Ook 
de uitvoering van de werken nemen we zelf in handen, 
van de montage van de zonwering tot de aansluiting 
van sturingen en inbedrijfstelling van aandrijfmotoren.

HAROL PROJECTS werkt met eigen mensen. Zo 
garanderen we niet alleen de beste producten 
en uitgekiend studiewerk, maar ook een perfecte 
opstelling en opvolging van de zonwering.

Daardoor verlopen de service en het onderhoud 
achteraf van een leien dakje, zonder onverwachte 
verrassingen.

HAROL PROJECTS biedt een volledige service, van begin tot einde.
Eén aanspreekpunt voor heel het traject.

>A Z

Advies • Interne studiedienst • Werfcoördinatie • Plaatsing en montage • Service en onderhoud

Dankzij HAROL PROJECTS kunnen 
hoofdaannemers gedurende de 
volledige levenscyclus van het gebouw 
op hun twee oren slapen.

“ “
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ALTIJD DE BESTE OPLOSSING

Zonwering voor moeilijk bereikbare plaatsen? Of 
quasi onzichtbare oplossingen? Ook dan heeft Harol 
het perfecte antwoord. Wat dacht u van een van 
onze jongste innovaties: het SC1000-screen, dat in 
opgerolde toestand in de spouw verborgen zit, zonder 
de bouwschil te perforeren! Ideaal voor BEN-gebouwen 
en passiefscholen.

JARENLANGE ERVARING

Sinds de oprichting in 1946 evolueerde Harol als 
familiebedrijf tot een van de meest toonaangevende 
Europese fabrikanten van zonweringsystemen. We 
realiseerden reeds honderden grote projecten en 
beschikken daardoor over jarenlange ervaring en 
vergaande expertise. 

De waardevolle feedback die we door de jaren heen van 
onze klanten hebben gekregen, helpt ons om ook uit uw 
project het maximum te halen! 

INSTALLATIE 

DOOR  

VAKMENSEN

ONDERHOUDS-

VRIENDELIJK

PERFECT  

MAATWERK

EIGENTIJDS 

DESIGN

BELGISCH

TOPPRODUCT

STEVIGE  

GARANTIE

GEZOND 

BINNENKLIMAAT
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HAROL PROJECTS behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen aan haar producten. Uitgave september 2016.

HORIZONTALE ZONWERING •

VERTICALE ZONWERING •

VERANDAZONWERING •

ARCHITECTURALE ZONWERING •

BUITENRUIMTEN •

ROLPOORTEN & -HEKKEN •
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www.harolprojects.be


