Harol Garagepoorten

Uw hoogstpersoonlijk
gevoel van veiligheid

Alles wat u verwacht
				 van een poort.
									 En meer
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Op zoek naar een poort? Doe geen enkele toegeving. Eis dat ze robuust is.
Bestand tegen weer en wind én ongewenste bezoekers. Eis dat ze
makkelijk en soepel te bedienen is. Sta erop dat ze perfect bij de stijl én de
maat van uw huis past, hoe apart die ook zijn. Eis de grootste keuze aan
kleuren, panelen en afwerkingselementen. U zult zien, u komt ongetwijfeld
bij een Harol Specialist terecht. Die zal aandachtig luisteren. Vragen
stellen. Suggesties doen. En u een poort adviseren die aan al uw eisen
tegemoetkomt. Ook als uw voorkeur uitgaat naar de zijdelings schuivende
Harol poorten. Al even aanpasbaar aan uw wensen als de gangbare, naar
boven openschuivende sectionale poorten. Zodat u uw keuze nog kunt
uitbreiden. Op zoek naar een garagepoort? Bij Harol vindt u precies wat u
voor ogen staat. Hoe veeleisend u ook bent.

> In uw eigen stijl
> Soepel en gemakkelijk in het gebruik
> Bestand tegen weer en wind
> Extreem veilig
> Isolerend
> Verkrijgbaar in alle denkbare maten
> Voor nieuwbouw of renovatie

Welke type Harol poort heeft uw voorkeur?
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Harol rolpoorten.
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Kwaliteit

Veiligheid

Kleuren

Een garagepoort van Harol is niet
alleen mooi maar ook nog eens
vervaardigd uit de beste
materialen met oog voor de
kleinste details. Tussendichtingen
in EPDM garanderen een wind-en
waterdichtheid terwijl de dubbele
wand met PUR schuim een hoge
warmte isolatie biedt. Harol biedt u
bovendien een kwaliteitsgarantie
van vijf jaar!

Aan uw veiligheid wordt gedacht
als u een Harol garagepoort
aanschaft. Dankzij de
vingerklembeveiliging kunt u
gerust zijn dat u niet met uw
vingers tussen de panelen komt.
De standaard stopbeveiliging zorgt
ervoor dat uw poort blokkeert als
er een onverwachts obstakel onder
de poort terecht komt. Extra
beveiliging tegen inbraak? Een
SKG-kit levert extra weerstand
tegen ongewenste gasten.

Uw Garagepoort kan volledig
afgestemd worden op het
buitenschrijnwerk van uw woning
door de ruime keuze uit meer dan
300 RAL kleuren. Vindt u uw
gading niet? Dan kunt u opteren
voor een structuurlak. Uiterst
krasbestendig en
onderhoudsvriendelijk en steeds
aan standaard prijs!

Comfort

Harol heeft oog voor detail; dit
resulteert zich in de met noppen
afgedichte schroeven aan de
binnenkant van de poort, de
vensters en poortbladen in alle
motieven van strak tot landelijk.
Nog niet persoonlijk genoeg? Rust
uw poort dan uit met een elegant
huisnummer of inox motief.

In elke poortopening past een
Harol poort die tot op de mm
nauwkeurig op jouw maat is
gemaakt. Zelfs als die opening 6 m
breed is en 3 m hoog ! Heeft u
bovenaan weinig ruimte? Geen
probleem, kies dan voor een
laterale schuivende poort (SP950)
die zijdelings weg schuift.

Uw poort bedienen vanuit de
wagen? Dit kan met een simpele
druk op de knop van uw
afstandsbediening. Gebruikt u de
garagepoort ook als toegang tot
uw woonst? Dankzij de loopdeur
met lage dorpel rijdt u zo uw
grasmachine of fiets binnen terwijl
uw poort gesloten blijft.

Sectionale poorten XL

Sectionale poorten

Maatwerk

Zijdelings schuivende poorten

Design

Rolpoorten

We hebben
		 aan alles gedacht
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Harol SP900
U verlangt van een poort vooral dat ze veilig en functioneel is?
Dan kunt u blind kiezen voor Harol. Onze sectionale poorten staan
bekend om hun doordachte robuustheid. Maar stevig gaat voor
Harol ook samen met esthetisch. Het Harol gamma ziet er mooier
uit dan ooit tevoren. Het geheim schuilt in de details. Fijne
paneelnaden. Discrete vloerafdichtingen. Ook de binnenkant van
de poort wordt gekenmerkt door zijn mooie afwerking. Kortom,
alles om uw esthetische verlangens te vervullen en uw poort
naadloos te laten aansluiten bij de rest van uw woning.
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Rolpoorten

Steek uw garage
			 stevig in het mooi
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Zijdelings schuivende poorten

Sectionale poorten XL

Sectionale poorten

Extra weerstand, extra interessant:
de SKG-beveiligingskit.
De SKG-kit is een bijkomende mechanische beveiliging voor uw Harol poort.
De optionele en zeer voordelige kit levert extra weerstand tegen inbraakpogingen door o.a. een aantal verstevigingen ter hoogte van de bodemconsoles
en van de zijscharnieren. Ook de bocht van de geleiders werd aangepast:
genoeg om gelegenheidsdieven van hun slechte voornemens af te brengen.
Daarmee voldoet uw poort aan het zogeheten Weerstandsklasse 2 (WK2 ).

De details maken de poort.
Harol sectionale poorten vallen op door de soepele sluiting tussen
vloer en poortblad. Bij de huidige generatie gebeurt dat nog eleganter.
Dat komt doordat de vloerafdichting in EPDM – de typische zwarte strook
onderaan de poort – nog minder dik is. Daardoor valt deze minder op, zeker
bij bleke poorten. Ook de EPDM dichting van de gleuven tussen de
afzonderlijke panelen van geprofileerde poortbladen springt minder in het
oog. Die poortbladen lijken uit één geheel te bestaan. Het zoveelste bewijs
dat een groot verschil in de details schuilt. Zelfs de binnenafwerking is van
hoge kwaliteit en wordt gekenmerkt door een sterk oog voor detail dankzij
o.a. de met noppen afgewerkte schroeven en witgelakt poortbladbeslag.
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Harol hanteert het ‘EasyClick’ systeem voor snellere en makkelijkere montage
van de veeras. Het systeem, aangeduid door de letters EC voor de nummercode, zorgt
voor een snelle, eenvoudige en goedkope plaatsing en biedt met drie beslagtypes een oplossing
voor elke mogelijke ruimte:

• standaardtype
• zijruimte van 75 mm

• zijruimte van 75 mm

EC90
• zijruimte van 90 mm

• inbouwhoogte van min. 200 mm • inbouwhoogte van min. 70 mm • inbouwhoogte van min. 70 mm
• veren vooraan gemonteerd

• veren achteraan gemonteerd

• veren achteraan gemonteerd

• poorten tot 6000 mm breed

• poorten tot 5000 mm breed

• poorten tot 5000 mm breed

De Harol SP900 poorten.
Beschikbaar in tal van hoogtes en breedtes.
Bij Harol vindt u altijd uw sectionale poort met de gewenste afmetingen, tot een hoogte van
liefst 3000 mm en een breedte tussen 1600 en 6000 mm.

Onze loopdeur. Uniek op de markt.
U gaat vaak fietsen? Of u bewaart uw tuingerief in de garage? Met een loopdeur hoeft u niet
telkens uw hele poort te openen als u met iets kleins binnen of buiten moet. De nieuwe loopdeur
van Harol is bovendien de handigste op de markt.
Nergens anders vindt u ze zo mooi!

> Ultralage dorpel: 35 mm in plaats
van de vroegere 135 mm.

Sectionale poorten XL

EC70

Zijdelings schuivende poorten

EC200

Sectionale poorten

Snelle en perfecte montage bij nieuwbouw
én renovatie

> Keuze uit twee standaardbreedtes:
826 en 926 mm.
> Mogelijkheid tot plaatsen van ramen.

> S
 mallere profielen voor strakkere hechting
aan de panelen en een mooier, eleganter uitzicht.
> U
 itvoerbaar met meerpuntsslot.

Rolpoorten

> B
 etere licht- en luchtdichtheid: gereduceerde
lichtspleten ter hoogte van de scharnieren.
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Harol
SP900 XL
Uw poortopening is extra breed? Dankzij de
recente uitbreiding van het SP900 gamma
hoeft u er niet langer een zware
industriepoort in te zetten. De Harol SP900 XL
biedt een fraaier uitzicht, vereist minder
inbouwruimte en wordt bediend door een
plafondmotor. Kortom, ze is een residentiële
poort in alle opzichten, ook volgens de
CE-vereisten. Maar dan in het breed.
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Rolpoorten

Zijdelings schuivende poorten

Voor wie het breder
en groter ziet
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Sectionale poorten XL

Sectionale poorten

Breed in de schouders.
De maximale hoogte van de Harol SP900 is
3000 mm. Hetzelfde als onze gewone
sectionale poorten. Maar met haar
maximale breedte van 6000 mm oogt ze
zichtbaar breder. In totaal kunt u met de
SP900 een oppervlak tot 18 m2 afsluiten,
hetgeen uniek is in Europa! U moet het zien
om te geloven.
>
>
>
>
>
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Maximale hoogte: 3000 mm.
Maximale breedte: 6000 mm.
Maximale oppervlakte: 18 m2.
Maximale oppervlakte: 18 m2.
Maximaal poortbladgewicht: 340 kg.

Sectionale poorten
Een grotere poort weegt meer. Toch bedient u de Harol SP900XL met evenveel
gemak als de andere sectionale poorten van Harol. Zij is namelijk op tal van
plaatsen aangepast aan het zwaardere werk:
■ D
 ikkere kabels in functie van het gewicht: geen extra onderloopbeveiliging
en kabelbreukbeveiliging nodig.
■ A
 angepaste veerbreukbeveiliging geschikt voor een poortbladgewicht tot
340 kg in plaats van de gangbare 180 kg.
■E
 en krachtpatser van een motor. Zolang uw poort minder dan 220 kg weegt,
kunt u ze probleemloos bedienen met de Marantec motor. Eenmaal het
bladgewicht daarboven uitkomt, knapt de sterkere SOMMER het werk op:
> Plafondmotor.
> Z
 eer eenvoudig te regelen.
> Getest op 30.000 cycli (open/dicht) voor een
gegarandeerd lange levensduur.
> Dubbele zijscharnieren
> Massieve veeras

Sectionale poorten XL

Ruimschoots berekend op hogere eisen.

Zijdelings schuivende poorten

SP900 XL

Surf naar www.harol.be of www.harol.nl
	Of contacteer vrijblijvend uw Harol Specialist. U vindt zijn gegevens op de achterzijde van deze brochure.

Rolpoorten

Meer informatie over Harol sectionale poorten?
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Harol SP950
U gebruikt uw poort vaak als toegang? Dan zal u in de
nopjes zijn met de Harol SP950 poort. Die schuift
namelijk zijdelings weg. Precies zo ver als u wilt.
Handig wanneer u thuiskomt met de fiets. En al even
praktisch om de wagen in en uit te rijden. Want de SP950
is uitbreidbaar in de breedte. Gewoon het gewenste
aantal panelen toevoegen. Perfect dus voor deze tijd van
steeds grotere wagens en dito garages.
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Rolpoorten

Zijdelings schuivende poorten

Sectionale poorten XL

Mooi
in elke stand
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Sectionale poorten

SP950

Stabiele bochtconstructie
voor een langere levensduur

Schuift als op wieltjes.
EPDM afdichting
tussen poortblad en
voorkaderprofiel voor een
betere isolatie

De Harol SP950 is verkrijgbaar met manuele bediening of motorbediening. In beide
gevallen valt ze op door haar stil en vlot functioneren.
Dat komt onder andere doordat veren en kabels ontbreken. Maar ook door haar
profielen van hoogwaardig aluminium en gelagerde loopwagens. Op het dorpelprofiel
– zonder gootje aan de dagzijde waar vuil of steentjes voor obstructie kunnen zorgen
– zijn systematisch kunststof geleidingsblokken aangebracht voor optimale stabiliteit. Net als de panelen zijn ze zijdelings afgewerkt met polypropyleenborstels en
bovenaan met EPDM afdichtingen ter bescherming en om infiltratie van licht, water
en insecten tegen te gaan.
Door het voorkaderprofiel kan de poort zelfs op oneffen achtergronden gemonteerd worden terwijl de stabiele bochtconstructie de levensduur verhoogt.
Bovendien heeft u slechts 90 mm bovenruimte nodig. Handig toch?

Dorpelprofiel met
geleidingsblok voor een
soepelere geleiding

Meer informatie over Harol zijdelings schuivende poorten?
Surf naar www.harol.be of www.harol.nl
	Of contacteer vrijblijvend uw Harol Specialist. U vindt zijn gegevens op
de achterzijde van deze brochure.

Polypropyleenborstels
voor een
betere bescherming
16

Sectionale poorten

De SP950 heeft geen veren en
kabels nodig. Dat maakt de poort
extra duurzaam. Bovendien
optimaliseert bij motorbediende
modellen de slimme Marantecmotor de cyclus van de
poortbewegingen. Ook dat verhoogt
de gebruiksduur.

SP950

Sectionale poorten XL

Duurzaam
door en door.

■ Variabele opening: u opent de Harol zijdelings schuivende poort zo
ver u wilt.
■ Gebruiksgemak: van manuele bediening tot elektrische bediening via
codeerschakelaar, sleutelschakelaar, vaste drukknopsturing of handzender.
De keuze is aan u.
■ Hoge kwaliteit: systeem zonder veren of kabels. Dit maakt de poort
extra duurzaam.
■ Veiligheid troef: alle paneeltypes hebben een vingerklembeveiliging.Bovendien
schuift de poort lateraal zodat u geen extra valbeveiliging nodig heeft.
■ Aangepast aan elke situatie: laat het aantal gewenste panelen toevoegen in
functie van de behoefte (max. 6500 mm voor handbediende en
5500 mm voor elektrisch bediende poorten)

Zijdelings schuivende poorten

De voordelen van de Harol SP950
op een rijtje.

Rolpoorten

■ Zelfde poortbladopbouw als de SP900: dubbelwandige panelen gevuld
met CFK-vrij PUR-schuim en tussendichtingen in EPDM voor optimale geluids- en
thermische isolatie.
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SP900

Zoveel kleuren als er smaken zijn.
Over kleuren valt niet te twisten. Daarom zijn onze poorten verkrijgbaar in maar
liefst alle 300 RAL kleuren. Nog altijd niet gevonden waar u naar op zoek bent?
Opteer dan voor een uitvoering in structuurlak: krasvast, vuil- en waterafstotend,
onderhoudsvriendelijk én in precies die ene unieke kleur die bij uw woning past.
Om maar te zeggen: Harol sectionale poorten zijn werkelijk in elke kleur
verkrijgbaar. Bovendien betaalt U daarvoor geen eurocent meer !

U zit nooit om een kleur
verlegen bij Harol.
■ Keuze uit meer dan 300 RAL-kleuren
■ Alle prestigieuze structuurlakken
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Sectionale poorten

Even aanpasbaar als
alle Harol poorten.
Een strakke look? Of liever een paneel met houtnerf- of stucco-motief?
In een welbepaalde kleur? Met vensters in transparante uitvoering? Of matte?
De SP900 en de SP950 zijn verkrijgbaar in de kleur en maat die u wenst.
Zo kunt u ze helemaal op de stijl van uw woning afstemmen.

zonder profilering

Sectionale poorten XL

VLAK PANEEL

HOUTNERF PANELEN

met cassette

40 mm

Dwarsdoorsnede
van een poortblad.

zonder profilering

NIEUW

met cassette, golden oak

zonder profilering, golden oak

STUCCO PANELEN

met profilering

middenprofilering *

Zijdelings schuivende poorten

verticale profilering *

middenprofilering

MICRORIB PANEEL

zonder profilering

microrib

Rolpoorten

met profilering

* beschikbaar vanaf september 2013

NIEUW
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SP900

Poortbladen in alle motieven.
Zelfs zonder.
Niet alleen de kleur bepaalt de uitstraling van uw poort.
Ook de afwerking van het poortblad speelt een rol. Bij Harol kunt
u kiezen uit vlakke voorpanelen of voorpanelen* met een stuccoof houtnerfmotief – al dan niet voorzien van een profilering.
Voor liefhebbers van een klassieke look hebben we zelfs een houtnerfmotief met
cassette. Wat wordt het?
Een strakke, moderne stijl of een rustig landelijke?

Met venster op verfraaiing.
Ook vensters verlenen uw poort een aparte stijl en zorgen voor extra licht in uw
garage. Bij Harol kunt u kiezen tussen vensters in kunststof of in inox. De eerste
categorie kunt u naar wens verfraaien met stijlvolle raammotieven. De inox
uitvoeringen – rechthoekig, rond of vierkant – zijn aangewezen voor wie het liever
modern houdt.
We bieden zelfs twee soorten vensterglas: plexiglas en gewoon,
condensatiewerend veiligheidsglas met een opmerkelijke isolatiewaarde van
1,1 W/m2K. Kortom, alles om uw eigen stijl te creëren.
Nog niet persoonlijk genoeg? Werp een blik op onze designelementen in roestvrij
staal: elegante huisnummers, inox motieven en geometrische figuren.

Meer weten over de verschillende poortpanelen?
*Lees dan verder op pagina 19.
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Sectionale poorten

Slim gezien: de Marantec-motor
voor comfortabele bediening*.
U kiest voor een poort met elektrische bediening?
Dan geniet u standaard van het comfort van een Marantec-motor:

Sectionale poorten XL

SP900

> optimaliseert de cyclus van de poortbewegingen
voor maximale gebruiksveiligheid en gebruiksduur.
In optie verkrijgbaar bij uw elektrische Harol poort:
> extra handzender.

SP900

> drie-, vier- of tienkanaalszender.
> codeerschakelaar.
> sleutelschakelaar.
> fotocellen voor hindernisherkenning.
> noodontgrendeling.
> en zoveel meer...

Tweekanaalshandzender

Driekanaalshandzender

(*) U kunt ook opteren voor een al even comfortabele Somfy-motor.

Codeklavier
SP900

Rolpoorten

> standaard uitgerust met een twee- en driekanaalszender.

Zijdelings schuivende poorten

> geluidsarm.
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Comfort

De onzichtbare isolatie van onze panelen.
De panelen van onze sectionale poorten zijn niet alleen mooi om te zien.
Verborgen in hun dubbele wand zit een dikke laag CFK-vrij PUR-schuim.
Die zorgt voor een warmte-isolatie van maar liefst 0,51 W/m2K.
De discrete tussendichtingen in EPDM bovenaan garanderen dan weer een
effectieve wind- en waterdichtheid. Dit optimaliseert niet enkel de
thermische, maar ook de geluidsisolatie. Mooi toch?

Zo afgewerkt is een Harol sectionale poort:
■ Vloerafdichting in EPDM voor perfecte aaneensluiting van poort
en vloer. (SP900)
■ Panelen met dubbele wand, gevuld met CFK-vrij schuim voor betere
isolatie.
■ Tussendichtingen in EPDM die water en wind buiten houden.
■ Met noppen afgedekte schroeven aan de binnenzijde.
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Ook aan uw veiligheid als gebruiker is gedacht. Een vingerklembeveiliging
verhindert dat u met de vingers tussen twee panelen geklemd raakt.
De standaard veerbreukbeveiliging behoedt de poort voor schade bij eventuele
veerbreuk. En bij onverhoeds contact tijdens het neerkomen zorgt de standaard
stopbeveiliging ervoor dat de poort meteen stopt en terug een stukje omhoog
gaat. U wilt nog meer op zeker spelen? Opteer dan bij uw automatische poort
voor een fotocel: die stopt de motor zodra zich onder de poort een obstakel
bevindt.

Blijf bij met de laatste trends.

Bezoek www.harol.be of www.harol.nl en klik op ‘nieuws’.

Sectionale poorten XL

Sectionale poorten

Ook veilig in het gebruik.

Zijdelings schuivende poorten

De veiligheid die u met een Harol sectionale poort binnen haalt, is legendarisch.
De dubbelwandige constructie in verzinkt plaatstaal geeft gewoon geen krimp,
zelfs niet onder hevige druk. Het cilinderslot dat bij manueel bediende
Harol poorten geleverd wordt en de optionele schuifgrendel zijn al even
onwrikbaar efficiënt.

Rolpoorten

IJzersterk en superveilig.
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Harol
rolpoorten.
U wilt ’s nachts de etalages van uw zaak afschermen?
Of de doorgang naar uw huis blokkeren?
Met een Harol rolpoort kiest u voor de grondige aanpak.
U kunt er een oppervlak tot 15 m2 stevig mee afsluiten.
Het blad bestaat uit geprofileerde, dubbelwandige en
volgeschuimde aluminium lamellen die perfect tegen een
stoot bestand zijn. Hetzelfde kan gezegd worden van de
drie types geleiders, die zijn vervaardigd uit geëxtrudeerd
aluminium en afgewerkt met afgeronde hoeken.
Alle drie bevatten ze bovendien een speciale slijtvaste strip
uit hoogwaardige kunststof. Die maakt de rolpoort niet
alleen stil in de bediening, maar ook bijzonder duurzaam.
Het resultaat? Een Harol rolpoort staat als een huis.
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Rolpoorten

Zijdelings schuivende poorten

De stevige oplossing
voor grote oppervlakken
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Sectionale poorten XL

Sectionale poorten
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Veelzijdig als geen ander.
Harol rolpoorten zijn niet te kloppen als het op flexibiliteit aankomt. Wilt u een
voorzetsysteem of een inbouwsysteem? Een manuele bediening of een
elektrische? Welke van de 14 beschikbare kleuren – waaronder een prachtige
houtimitatie – kiest u voor de lamellen? En in welke kleur wilt u de kast, de
geleiders en de onderlat? In een kleur uit het uitgebreide RAL-gamma of toch een
structuurlak? U hebt het allemaal voor het uitkiezen met een Harol rolpoort. Het
resultaat is altijd van de hoogste kwaliteit.

De uitstraling die bij uw zaak of woning past.
Een Harol rolpoort is niet alleen ideaal om grote oppervlakken af te sluiten.
U kunt het blad, dat tot 5 meter breed en 5 meter hoog kan zijn, ook verfraaien
met verluchtingsprofielen en vensterglas. Die passen perfect tussen de lamellen.
Ook tussenlatten behoren tot de mogelijkheden, al dan niet met brievenbusopening. Keuze genoeg!

Nodig een Harol Specialist uit

Sectionale poorten

Verluchtingsprofiel

voor advies dat 100% aan uw specifieke situatie beantwoordt.

Rolpoorten

Detail van brievenbusopening

Sectionale poorten XL

STANDAARDPRIJS

Zijdelings schuivende poorten

ALLE KLEUREN AAN
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lamel

Harol rolpoorten.
De ene troef na de andere.
> Ideaal voor grote oppervlakken.
> Vlot en eenvoudig te bedienen.

geleider voor voorzet

> Makkelijk te monteren.
> Keuze tussen manuele of elektrische bediening.
> Groot kleurengamma in overeenkomst
met uw ramen of woning.
> Perfect aanpasbare afmetingen.
> Geïsoleerde lamellen met dubbelwandig aluminium.

geleider voor inbouw
(40 mm diep)

geleider voor inbouw
(60 mm diep)

1 Lameltype en 3 geleiders
Er zijn 3 geleiders vervaardigd uit geëxtrudeerd aluminium en afgewerkt met afgeronde
hoeken. Afhankelijk van de toepassing, kan u kiezen voor inbouw of voorzet.

Alu LAMEL
Lameldikte (mm)

19

Dekkingshoogte (mm)

77

Totale hoogte (mm)

87

Aantal lamellen per meter hoogte (st)

13

Netto gewicht kg/m2

5

Bruto gewicht kg/m

6,5

2

Maximum breedte (mm)

5500

Maximum hoogte (mm)

5000

Maximum oppervlakte (m2)
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AD77

15

Sectionale poorten
Er zijn ook verschillende domotica oplossingen mogelijk met afstandsbediening,
drukschakelaar, sleutelcontact of klaviercodecontact. Er is zelfs de mogelijkheid
om de handzender aan een sleutelhanger te bevestigen. Keuze zat dus!

Schakelklok

Sleutelcontact

Codeklavier

Muurzender

Afstandsbediening

In optie bij elektrische bediening.
> Ophefbeveiliging: verhindert het ongevraagd opduwen van het blad.
> A
 frolbeveiliging: vermijdt het neervallen van het blad bij defect
aan de motorrem.

Sectionale poorten XL

Een Harol rolpoort kunt u op twee manieren bedienen: manueel of elektrisch.
Kiest u voor de eerste methode, dan zorgt een veeras voor een bijzonder soepele
bediening. Bij een elektrisch model is het een buismotor die deze taak vervult.

Zijdelings schuivende poorten

De bediening die u zich wenst.

Meer weten over bedieningen?

Bezoek onze website op www.harol.be of www.harol.nl

Rolpoorten

> Fotocellen voor hindernisherkenning.
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redenen waarom Harol
uw vertrouwen waard is.

1

Plaatsing door specialisten.

2

100% gegarandeerde kwaliteit.

3

Geleverd naar uw wensen.

SP900

30

Alle sectionale, zijdelings schuivende en rolpoorten van Harol
worden geplaatst door experts uit gespecialiseerde
vakbedrijven. Stuk voor stuk kunnen zij een jarenlange ervaring
in de branche voorleggen. Bovendien volgen ze op regelmatige
basis opleidingen bij Harol inzake montagetechnieken,
onderhoud en advies.

Niet alleen beantwoorden alle producten van Harol aan de
strengste kwaliteitseisen, dat geldt ook voor de manier
waarop ze vervaardigd en geleverd worden. Harol biedt u een
kwaliteitsgarantie van vijf jaar!

Alle sectionale, zijdelings schuivende en rolpoorten van Harol
kunnen maximaal aangepast worden aan uw behoeften. Wilt u
een noodontgrendeling of een fotocel voor meer veiligheid en
comfort? Of wilt u een poort met doorgang dankzij de unieke
loopdeur? Vertel uw wensen aan uw Harol Specialist, en hij
voert ze uit. Zin in een apart kleurtje? Ook hier hebt u keuze
genoeg. Onze sectionale, zijdelings schuivende en rolpoorten
zijn verkrijgbaar in alle Ral- en structuur kleuren zodat deze bij
elk type woning past; gaande van modern tot landelijk. Kortom,
bij Harol vindt u gegarandeerd uw gading.

Sectionale poorten
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Een sectionale, zijdelings schuivende en rolpoortenkiest u
niet zomaar. Daarom staat elke Harol Specialist u ter zijde
met raad en daad. Op basis van uw wensen en behoeften
wijst hij u de weg naar de ideale oplossing. Als expert met
een jarenlange ervaring zorgt hij voor een perfecte
plaatsing. U kunt bij hem terecht voor vragen over kleuren,
materialen en onderhoud. En ook op zijn service na verkoop
kunt u voor de volle 100 % vertrouwen. Bij Harol koopt
u meer dan een product. U krijgt er een uitstekende
service bij.

Meer gegevens over Harol sectionale poorten, zijdelings schuivende poorten of rolpoorten?
Surf naar www.harol.be of www.harol.nl
	Of contacteer vrijblijvend uw Harol Specialist. U vindt zijn gegevens op de achterzijde van deze brochure.

Zijdelings schuivende poorten
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Full service
van begin tot einde.

Al onze sectionale, zijdelings schuivende en rolpoorten zijn
leverbaar met motor en afstandsbediening. Met één druk
op de knop vanuit de wagen, geniet u van een hoger
gebruiksgemak waardoor u niet telkens dient uit te
stappen om uw wagen veilig binnen te zetten. Bovendien
profiteert u van extra comfort dankzij een codeklavier,
handzenders, enz... Wat wilt u nog meer?

Rolpoorten

4

Makkelijk te bedienen.

Sectionale poorten XL

SP900
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Uw Harol Specialist:

