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geachte klant,

hierbij vindt u de prijslijst en 
technische fiche  van het lamellendak 
OPera & VisiOn en toebehoren.

een woordje uitleg:

in deze prijslijst en technische fiche 
vindt u de verschillende structurele 
mogelijkheden en de bijhorende 
accessoires.  

De vermelde prijzen zijn steeds onze 
aanbevolen verkoopprijzen, exclusief 
BTw en exclusief montage.
elke bestelling van een lamellendak 
wordt uitgevoerd volgens onze 
verkoopsvoorwaarden.
De eventuele productspecifieke 
eigenschappen, opties en 
technische gegevens vindt u bij het 
desbetreffende product.

Deze lamellendaken  oefenen 
een hoge kracht uit op de 
montageondergrond. het is dan 
ook aan te raden om deze te 
bevestigen met chemische ankers 
of aan de ondergrond aangepaste 
bevestigingsmaterialen (raadpleeg 
hiervoor uw leverancier).

hOe geBrUiKen?Belangrijk om weten:

Bestelling:

U dient uw bestellingen steeds te plaatsen op de daarvoor voorziene bestelbon. Bestelbonnen kunt u terugvinden achteraan in de 
technische fiches en zijn digitaal verkrijgbaar op aanvraag. wij bieden onze klanten ook de mogelijkheid om te bestellen via ons online 
bestelsysteem.

Orderbevestiging: 

na elke bestelling ontvangt u een orderbevestiging . Zonder tegenbericht  -binnen de 24u na verzending van de orderbevestiging - 
wordt de bestelling uitgevoerd.

wijzigingen en omruilingen van orders:

wijzigingen en omruilingen binnen de 24u na verzending van orderbevestiging worden kosteloos uitgevoerd. Voor wijzigingen of om-
ruilingen 24u na verzending van de orderbevesting wordt er een toeslag aangerekend:

-       voor goederen nog niet in productie bedraagt de toeslag:  25 euro.
-      voor goederen reeds in productie bedraagt de toeslag:  25 euro + reeds gemaakte werkuren en verbruikte materialen.

annulatie van orders:

Zie algemene verkoopsvoorwaarden art. 10

herstellingen en aanpassingen: 

Producten kunnen steeds aangepast en/of hersteld worden in onze werkplaats. hiervoor wordt een vaste kost aangerekend bovenop 
de eventueel te vervangen materialen. Deze aanpassingen en/ of herstellingen zijn steeds excl. lakwerk;  maw. de zaagsnede is brut.  
het overlakken van profielen en onderdelen wordt niet gedaan. De  vaste kosten bedragen voor:

-      het versmallen van rolluiken: 250 euro

-      het versmallen van screens: 350 euro

-      de confectie van lasnaad op maat: 75 euro

-      het versmallen van scherm VZ510/520/sP900: 400 euro

-      het aanpassen van producten buitenleven : steeds op aanvraag.

Zonwering wordt  zonder toeslag aangepast en hersteld in onze werkplaats tussen 1 september en 28 februari. Buiten deze periode 
wordt een toeslag van 75 euro aangerekend per herstelling/ aanpassing.

afwijkende leverdata en leveringen: 

-indien u goederen sneller wilt ontvangen dan de standaard levertermijn dan wordt voor deze express service een toeslag aangerek-
end van 50 euro.
-indien goederen niet afgehaald worden of niet kunnen geleverd worden 30 dagen na productie, dan wordt hiervoor een toeslag aan-
gerekend van 50 euro.
- wanneer u een verlofperiode niet, niet tijdig of foutief doorgeeft en hierdoor een vrachtwagen nodeloos uw route moet doen wordt 
hiervoor een toeslag van 75 euro aangerekend.

Portkosten voor standaard levertijden:

Zie algemene verkoopsvoorwaarden art. 7

Portkosten voor leveringen op de werf en speciale transporten:

Leveringen op de werf en speciale transporten zijn mogelijk op aanvraag, afhankelijk van de capaciteit en aan de voorwaarden gel-
dend bij de respectievelijke transporteur.
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Op de lamellendaken VisiOn en 
OPera worden hologrammen 
aangebracht die op eenduidige 
wijze het product identificeren, de 
authenticiteit waarborgen en toestaan 
om onmiddellijk de eigenschappen 
met het oog op de garantie te 
traceren. het hologram is een etiket 
dat in 3D weergegeven wordt en is 
een eenvoudig te onderscheiden 
en niet reproduceerbaar 
element dat essentieel is voor de 
traceerbaarheid. in het hologram 
zijn een alfanumerieke code en een 
streepjescode opgenomen.

Via deze code kunnen alle 
producteigenschappen 
achterhaald worden: type, 
afmetingen, componenten, stoffen, 
productiedatum, zodat ook op afstand 
de beschikbaarheid van informatie 
wordt vereenvoudigd.  
De garantie wordt dus uitsluitend 
erkend voor producten waarop dit 
speciale hologram is aangebracht en 
op de betreffende garanties waarop 
dezelfde alfanumerieke code is 
vermeld.

aUThenTiciTeiT en 
TraceerBaarheiD Van De 
PrODUcTen
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ce en eigenschaPPen

wettelijke verplichting 
en verkoopinstrument.
De ce-markering op 
het product bevestigt 
de naleving van de 

europese regelgeving die van kracht 
is op het gebied van machines en 
veiligheid (richtlijnen en normen 
2006/42/eg, 2004/108/eg, en 60335-1 
•en 60335-2-97 •en 13561).

het gaat om wettelijke verplichtingen 
waaraan harol zowel in haar 
fabrieken als daarbuiten voldoet. De 
onderneming verplicht zich namelijk 
om, door middel van een adequaat 
systeem van interne controles, te 
garanderen dat de kenmerken van 
de op de markt gebrachte producten 
in overeenstemming zijn met die van 
de modellen die door haar technici 

ontworpen en getest zijn. 
hiernaast worden aan de 
wederverkoper, met het oog op de 
juiste installatie en een veilig gebruik 
van de zonwering, een complete 
productdocumentatie (het e-harol 
portaal dat gedetailleerde technische 
informatie, installatie-instructies, 
etc. bevat) en aan de eindklant de 
handleiding voor gebruik verstrekt.

De ce-markering, met alles wat dit 
inhoudt voor de producent van 
de zonwering, is een weTTeLijKe 
VerPLichTing in alle landen van de 
europese Unie en een zonwering 
zonder deze markering mag niet op 
de markt worden gebracht.

cerTificaTies

Bescherming

eigenschaPPen

Materialen

WARRANTY

YEARS
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algemene  verkoopsvoorwaarden
algemene verkoopsvoorwaarden harol België n.v., gevestigd te B3290-Diest, industrieterrein 1/3 - i.Z. webbekom 1025.

art. 1. Toepassingsgebied

 1.1. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten tussen harol België n.v. en handelaars, en hebben geen betrekking op de relatie tussen de handelaars en eindgebruikers.

   afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig na voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van harol België n.v.

 1.2. algemene voorwaarden van contractpartijen worden niet aanvaard.

art. 2. specifieke vereisten gesteld aan de handelaar

            De handelaar verbindt er zich toe om zich technisch te bekwamen en te zorgen dat de harol-producten conform aan de instructies en de technische informatie geplaatst worden bij de eindgebruiker.

art. 3. Prijsoffertes

 Prijsoffertes hebben een geldigheidsduur van maximum 2 maanden tenzij anders vermeld. alleen de prijs op door harol verzonden bestelbevestiging is geldig.

art. 4. Bestellingen

 4.1. harol België n.v. is enkel verantwoordelijk voor bestellingen die schriftelijk door de handelaar bevestigd zijn.

 4.2. nadat de n.v. harol België gestart is met de fabricatie van de bestelde goederen zijn wijzigingen aan de bestelling niet meer mogelijk.

art. 5. Prijzen

 De goederen worden aangerekend tegen de prijs van het tarief van kracht op de datum van bestelling.

art. 6. Levertermijnen

 6.1. De aangegeven levertermijnen zijn indicatief doch nooit bindend.

 6.2. Vertragingen in levering, om welke reden ook, geven geen recht op enige vorm van vergoeding.

art. 7. Transport

 7.1. in België gebeuren afhalingen af fabriek. Op bestellingen met een netto-facturatiebedrag van minder dan € 300,00 worden € 15,00 transportkosten gerekend. Bestellingen met een netto-facturatiebedrag vanaf € 300,00 worden franco geleverd.
     
 7.2. nederland en frankrijk: Op bestellingen met een netto factuurbedrag van minder dan € 500,00 worden € 50,00 transportkosten gerekend. indien het een pakjesdienst betreft, is de kost € 25,00. Bestellingen met een netto factuurbedrag vanaf  
   €500,00 worden franco geleverd. Voor afhalingen in de fabriek te Diest (België) worden geen vergoedingen toegestaan. wij verzenden onze goederen uitsluitend naar het franse vasteland.

 7.3.  Bij export gelden condities af fabriek.

 7.4. De goederen worden gefactureerd op de voorziene dag van levering of afhaling.

art. 8. in ontvangstname van goederen 

 8.1. De handelaar dient bij inontvangstname van de goederen het aantal colli te verifiëren en er zich van te vergewissen dat er geen zichtbare beschadigingen aan de verpakking zijn. Daartoe dient de handelaar de verzendnota te ondertekenen.

 8.2. Bij tekorten in aantal colli en/of zichtbare beschadigingen aan de verpakking dient de handelaar onmiddellijk en in het bijzijn van de transporteur tot verdere  vaststelling over te gaan, dit te formuleren op de verzendnota en door de transporteur 

            te laten tegentekenen.

art. 9.  Klachtenbehandeling

 9.1. na inontvangstname worden klachten omtrent zichtbare gebreken aan de goederen en niet conforme producten slechts geregistreerd mits schriftelijke melding binnen de protesttermijn van 8 dagen.

 9.2. retourzendingen tengevolge van gemelde klachten worden slechts aanvaard na voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van harol België n.v.

 9.3     naleveringen op basis van een klacht gebeuren steeds met factuur. De goederen worden gecontroleerd en indien de klacht terecht wordt bevonden wordt een credit nota opgemaakt.

 9.4  Kleuren op basis van een raL, ncs norm en kleuren ontwikkeld op basis  van  een  staal  worden  steeds  nagemeten  op  Δe-waarde.  Deze  Δe (maat voor kleurafwijking) is steeds kleiner dan 1.
                          De zichtbare kanten van de onderdelen van de pro ducten worden  steeds beoordeeld op basis van de sTs 53.2.  wanneer de Δe-waarde kleiner is dan 1 wordt ze niet aanvaard als klacht.
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art. 10. Ontbinding

 10.1. De gevallen die aan overmacht toegeschreven worden schorten van rechtswege de termijn van uitvoering van de verplichting der partijen op. Bij vertraging, door overmacht, van meer dan 60 dagen heeft iedere partij het recht de verkoop  
                         te verbreken mits aangetekende kennisgeving.
 10.2. De handelaar is 25 % van de waarde van de bestelling verschuldigd indien hij deze annuleert voordat deze in fabricatie is gebracht. nadat de n.v. harol België  gestart is met de fabricatie van de bestelde goederen is annulatie niet meer mogelijk.
 10.3. Vertragingen in levering, om welke reden ook, geven geen recht tot ontbinding van de bestelling.

art. 11. eigendomsvoorbehoud

 11.1. alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van de n.v. harol België totdat alle vorderingen, inclusief interesten en kosten,  vereffend zijn. alle risico’s worden overgedragen met de levering van de goederen.

 11.2. Bij faillissement is elke nog niet afgehandelde verkoopsovereenkomst van rechtswege automatisch ontbonden.

art. 12. Taksen en invoerheffingen

 alle taksen en heffingen zijn ten laste van de handelaar.

art. 13. Betalingsvoorwaarden

 13.1. al de facturen zijn betaalbaar op het facturatieadres.

 13.2. De betaling dient zonder schuldvergelijking op harol België n.v. binnen te komen binnen de 30 dagen na factuurdatum, afwijkingen hierop dienen schriftelijk door harol vastgelegd en bevestigd te worden.

 13.3. na het overschrijden van de toegestane betalingstermijn is er van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een nalatigheidsinterest van 1,5 % per maand verschuldigd en zijn alle bedragen krachtens andere facturen onmiddellijk opeisbaar.

 13.4. slechte betalingsmoraal heeft blokkering bij order-acceptatie tot gevolg en geeft harol België n.v. het recht de overeenkomst éénzijdig te verbreken.

 13.5. Bij wanbetaling en buitengerechtelijke invordering is de wederpartij van rechtswege naast de hoofdsom en de rente tevens incassokosten van 15 % op de hoofdsom verschuldigd en dit met een minimum van € 50,00.

 13.6. Leveringen kunnen in delen gebeuren en alzo gefactureerd worden.

art. 14. fabriekswaarborg

 14.1. De fabriekswaarborg bedraagt 5 jaar voor afgewerkte producten te rekenen vanaf de datum van facturatie door harol België n.v., tenzij anders vermeld bij de algemene kenmerken van het

    desbetreffende producttype. De waarborgvoorwaarden zijn zoals vermeld in de waarborgkaart aangehecht bij elk product.

 14.2. De fabriekswaarborg bedraagt 5 jaar voor automatische besturingssystemen, te rekenen vanaf de datum van facturatie door harol België nV.

 14.3. De waarborg beperkt zich tot het gratis naleveren van onderdelen die niet onderhevig zijn aan slijtage of het gratis vervangen of herstellen in onze werkplaatsen.

 14.4. De waarborg kan slechts gelden indien aan de vier basisvoorwaarden voldaan is (o.a. toesturen van de waarborgkaart binnen de 10 dagen na de installatie).

art. 15. Kleuren - poederlakcode

 specifieke raLkleuren zijn altijd op aanvraag. Bij iedere bestelling moet de poedercode meegegeven worden. Dit is nodig om kleurverschillen te beperken.

art. 16. geschillen  - toepasselijk recht België

 Voor geschillen is de rechtbank van het arrondissement Leuven bevoegd. het Belgisch recht is van toepassing.

algemene  verkoopsvoorwaarden
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Bi cLiMaTic
waarOM?

• NATUURLIJKE ENERGIE 
Omdat zij dankzij de natuurlijke energie van 
onder andere zon en wind een aangename en 
leefbare omgeving creëren door het zonlicht 
en de luchtstroming te regelen.

• BIOKLIMATISCHE ARCHITECTUUR  
Omdat ze beantwoorden aan de parameters van  
de moderne bioklimatische architectuur die respect 
voor het milieu, een reductie van de vervuilende 
bronnen en onderhoudswerkzaamheden en het 
scheppen van omgevingen met een goed thermisch 
comfort vereist.

• ENERGIEBESPARING 
Omdat ze het energieverbruik voor ventilatie, 
verwarming, airconditioning, verlichting 
verlagen met inachtneming van het milieu en 
beperking van de vervuiling.

• COMFORT IN HUIS 
Omdat ze ook binnen voor een natuurlijk 
comfort zorgen

• AANPASBAARHEID 
Omdat ze aangepast en geplaatst kunnen 
worden in elke ruimte rondom de woning, daar 
waar bescherming nodig is, door de structuren 
en de lamellen te richten.

• HET GEHELE JAAR 'OPEN AIR'  
Omdat ze de ruimtes vergroten en 
openluchtomgevingen het gehele jaar 
leefbaar maken.

• OMgeVing MeT MicrO-KLiMaaT
Omdat de temperatuur wordt geregeld met een 

eenvoudig en natuurlijk beschaduwings- en 
beschermingssysteem, geboden door Opera, 
Vision en de geïntegreerde raso screens.

• ECOLOGISCH 
Omdat de materialen gebruikt voor de 
bioklimatische harol lamellendaken 99% 
recycleerbaar zijn.
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• VOORASSEMBLAGE:  
om het werk van onze 
installateurs te vereenvoudigen 
en de montage in alle 
veiligheid te verrichten, 
worden Opera, Vision en 
rasO door gespecialiseerd 
personeel in de fabriek tot 
functionele macro-samenstellen 
voorgeassembleerd.

• VOORBEREIDING 
afwaTeringssYsTeeM:  
alle delen worden waar nodig 
afgedicht en voorbereid voor de 
afvoer van water.

• AFSTELLING VAN DE MOTOREN:  
onze onderneming zorgt voor 
de uitvoering van alle inleercycli 
van de Opera en Vision motoren, 
afstelling van de bovenste 
eindschakelaars van de raso 
zonwering en afstemming 
van alle functies van de 
afstandsbedieningen.

• VOORBEREIDING ELEKTRISCHE 
insTaLLaTie:  
iP 55 gecertificeerd, 
gekanaliseerd en bedraad 
in dozen met waterdichte 
verbindingen, daar waar 
mogelijk beschermd tegen de 
weersinvloeden.  
De motoren en lampen zijn 
24 volt (met uitzondering van 
de raso motoren). elektrische 
installatie met geharmoniseerde 

kabels die in de gehele 
europese gemeenschap worden 
geaccepteerd.

• INSPECTEERBAAR TECHNISCH 
cOMParTiMenT: 
gemakkelijk te bereiken 
technisch compartiment 
met transformatoren, 
regeleenheden, ontvangers 
en bedradingsdozen (Opera: 
geplaatst in de paalprofielen 
- Vision: geplaatst in de 
draagprofielen).

• EENVOUDIGE INSTALLATIE: 
Om waterpas installatie te 
vereenvoudigen kan het 
volgende aangevraagd worden:
- OP MaaT snijDen Van De 

PaLen
- TeLescOOPBeUgeLs 
- BeVesTiging aan PLafOnD 

OP MaaT 

• ecO ecOcOMPaTiBeL: 
verminderen oververhitting 
van het gebouw en de 
glasoppervlakken beschermd 
door de bioklimatische harol 
lamellendaken.

• 4 MAAL BESCHERMD: Opera en 
Vision beschermen automatisch 
tegen zon, regen, wind en 
sneeuw. 

• LICHT EN COMFORT: Opera 
en Vision zorgen voor het 
moduleren van het directe 
of indirecte licht, afhankelijk 
van de stand van de zon en de 
gewenste lichtsterkte, door 
middel van het kantelen van 
de lamellen over een bereik 
van 0° tot 140°, met een 
oneindig aantal tussenstanden.

• SUGGESTIEVE AMBIANCES: 
Opera en Vision zijn nog 
eleganter met rgB leds rond 
de omtrek inclusief de kleur 
wit, te bedienen met de 
afstandsbediening, en in de 
lamellen ingebouwde spots.

• AFSLUITINGEN ROND DE 
OMTreK: voor een betere 
bescherming rond de omtrek 
en meer privacy, kan Opera 
worden gecompleteerd met de 
verticale raso screens, die in de 
structuur zijn opgenomen, of 
met glaswanden.

• AANPASBAARHEID:  privéruimtes 
(terrassen, tuinen, aan de rand 
van zwembaden) en openbare 
en commerciële ruimtes 
(restaurants, bars, discotheken 
en strandtenten).

• AFSTANDSBEDIENING: 
geïntegreerd, met maximaal 
42 functies voor een handige 
bediening van de lamellen, 
de led-verlichting en de 
geïntegreerde rasO screens.

• AUTOMATISMEN:

 green MOUse voorziening die 
automatisch de beweging van 
de lamellen controleert om 
een constante lichtsterkte te 
verzekeren.

 rain Off regensensor: sluit 
bij de eerste waterdruppels 
automatisch de lamellen.

 winD safeTY windsensor: richt 
bij sterke wind de lamellen 
zodanig dat de luchtstroming 
wordt verbeterd. 

 snOw safeTY sneeuwsensor: 
de regensensor in combinatie 
met de temperatuursensor richt 
de lamellen om ophoping van 
sneeuw te voorkomen.

 TeMPeraTUre sensOr 
temperatuursensor: bij de 
gewenste temperatuur worden 
de lamellen automatisch 
geopend.

 MY hanD zorgt voor bediening 
van het bioklimatische 
lamellendak rechtstreeks vanaf 
uw smartphone of tablet.

• Design: structuur met 
strakke, verfijnde en zuivere 
vormgeving, zonder zichtbare 
bevestigingselementen.

• VeiLigheiD: de volledige 
structuur en de afzonderlijke 
onderdelen van Opera en 
Vision zijn onderworpen 
aan preliminaire structurele 
analyses volgens de eindige-
elementenmethode (eem), 
talrijke mechanische en 
dynamische belastingproeven 
en zijn gecertificeerd door 
externe professionals om de 
veiligheid en de kwaliteit van 
harol te waarborgen

• UNIEKHEID: Opera, Vision en raso 
zijn een gedeponeerd ontwerp 
met maar liefst 6 patenten die 
de uniekheid van het product 
garanderen.

• KLEUREN: Opera en Vision zijn 
in alle mogelijke kleuren te 
realiseren, met de mogelijkheid 
om de lamellen qua kleur van de 
structuur te onderscheiden.

Technische PLUsPUnTen VOOrDeLen en Design
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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.

afvoer van het water binnen de palen 
(gepatenteerd systeem).

LeD: geïntegreerde verlichting met 
rgB-kleurenlicht inclusief wit en 
variatie van de lichtsterkte en spot 
Light spotjes.

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

LaMeLLenDaK: fUncTies

LaMeLLen 45° geOPenD

LUchTrecircULaTie

LaMeLLen 90° geOPenD

regenBescherMing

LaMeLLen 45° geOPenD ZijaanZichT

VerLichTing

LaMeLLen 140° geOPenD

waTerafVOer

gesLOTen LaMeLLen

ZOnLichTregeLing

De lamellen van Opera en Vision kunnen van 0° tot 140° geopend worden met de afstandsbediening, in 4 vooringestelde standaardstanden of elke gewenste tussenstand, waardoor het zonlicht en de 
luchtstroming geregeld worden.
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MaTeriaLen

aLUMiniUM rOesTVrij sTaaL afwerKing en LaKwerK

het Bioclimatic Planet gamma is 
gerealiseerd met geëxtrudeerde 
aluminium profielen, primaire legering 
Uni 6060 en Uni 6063. 

De beugels, pennen, platen en 
schroeven van het volledige 
Bioclimatic Planet gamma zijn 
van roestvrij staal 304 of 470, een 
universeel toegepast materiaal dat 
bekend staat om zijn weerstand tegen 
externe invloeden.

Tijdens het lakproces worden de 
aluminium profielen en stalen 
delen eerst onderworpen aan 
een "voorbehandelingsfase", een 
bewerking die de "adhesie" van de 
verf verbetert door de hechting van 
de bekleding te bevorderen en een 
betere weerstand tegen corrosie te 
garanderen.
het lakken gebeurt met epoxypoeders 
op basis van polyesterhars die een 
uitstekende mechanische weerstand 
tegen weersinvloeden zoals UV-
straling garanderen.
het aanbrengen van de standaard 
lakken gebeurt volgens de Qualicoat 
bepalingen, die de kwaliteit van gelakt 
aluminium waarborgen.

sTOffen

sOLTis en screen
filtrerend polyesterweefsel, 
gestabiliseerd en gecoat met PVc.
Zorgt dankzij microgaatjes voor een 
aangename ventilatie en beschermt 
tegen UV-straling.
Verkrijgbaar met twee verschillende 
soorten lichtfiltrering met keuze 
uit 25 (soltis 86) en 48 (soltis 92) 
verschillende kleuren.

crisTaL
De stof cristal is een transparante en 
waterdichte PVc-folie, gebruikt voor 
de verticale raso screens.

PVc 
waterdichte, brandveilige stof gecoat 
met PVc, behandeld met Precontraint 
technologie die een uitstekende 
dimensionele stabiliteit biedt.
Verkrijgbaar in de verduisterende (wit 
of ivoor) of niet-verduisterende versie 
in 26 diverse kleuren.er zijn zes patenten ingediend 

die de technische en 
functionele kenmerken van de 
bioklimatische lamellendaken 
beschermen: patenten die het 
unieke karakter en de kwaliteit 
van de modellen Opera en 
Vision en de raso screens 
garanderen.

PaTenTen
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OPera VisiOn

afMeTingen
afstand tussen lamellen 20 cm 20 cm 
Max. aantal lamellen per enkele module 450 x 600 cm 28/29 28/29
Max. breedte enkele module 450 cm 450 cm 
Max. diepte enkele module - zelfdragende structuur 600 cm 590 cm
Paalprofiel 15 x 15 cm 15 x 10 cm
Draagbalkprofiel h 22 x B 15 cm h 22 x B 10 cm
eigenschaPPen
geïntegreerde raso screens optioneel nieT Van TOePassing 

Koppelbare modules in de diepte en de breedte standaard standaard
Vrijstaande versie standaard standaard
aanbouw versie standaard standaard
Kleur van de structuur en lamellen  raL9010 / raL9006 / grigio ferro / corten standaard standaard
Kleur structuur en/of lamellen “raL OVerig” optioneel optioneel
Motorisch aangedreven standaard standaard
geïntegreerde afwatering (dieptezijde) standaard standaard
geïntegreerde afwatering (breedtezijde) optioneel optioneel
in hoogte verstelbare telescoopbeugels tot 5 cm optioneel optioneel
LeD met rgB-kleuren inclusief wit, dimbaar optioneel optioneel
LeD spotjes in de lamellen optioneel optioneel
automatismen (green Mouse, My hand, rain Off, ... ) zie p.76 optioneel optioneel

afMeTingen en eigenschaPPen
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PVc Transparant sOLTis 86 & 92            

PVc 302
P001
P003
P006
P056
P060
P199
P255
P256
P358
P390
P400
P450
P741
P861
P1001
P1093
P1115
P1116
P1117
P1118
P1496
P1497
P1498
P2150
P8100
P8284

PVc 602
P8503
P50020

crisTaL fr sOLTis 86

soltis h177
86-2012
86-2043
86-2044
86-2045
86-2046
86-2047
86-2048
86-2053
86-2068
86-2135
86-2148
86-2158
86-2161
86-2166
86-2167
86-2171
86-2175
86-8204
86-8255
86-50260
86-50261
86-50264
86-50271
86-50333
86-50336
86-50342

sOLTis 92

soltis h177
92-2012
92-2013
92-2039
92-2043
92-2044
92-2045
92-2046
92-2047
92-2048
92-2051
92-2053
92-2065
92-2068
92-2074
92-2135
92-2137
92-2148
92-2149
92-2152
92-2157
92-2158
92-2160
92-2161
92-2163
92-2164
92-2166
92-2167
92-2171
92-2172
92-2175
92-8204
92-8255

92-50260
92-50261
92-50264
92-50265
92-50266
92-50267
92-50268
92-50269
92-50270
92-50271
92-50272
92-50273
92-50274
92-50333
92-50336
92-50342

Lijst met doeken van het huidige stalenboek (opgelet: per kolom raadplegen)

TOePasBare DOeKen rasO 
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   cOPacO screen

002002

008002

008008

003002

003003

002061

007082

008007

001003

003011

007002

007007

001061

001002

003081

007006

007004

004004

001012

001006

001004

001005

001014

002003

008003

008079

008016

032032

032031

033032

033033

033001

001074

001057

008015

031031

007009

007009

007014

001009

001070

001072

001001

001010

011011

010011

010010

007003

002006

007065

003064
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01 autoportante

02 �ssaggio a parete sul lato L LARGHEZZA

03 �ssaggio a parete sul lato P PROFONDITÀ

(m
ax 6

00)P(max 450)

L

H

( max 450)

L

(m
ax 600)P

H

H

( max 450)

L (m
ax 6

00)P

H

( max 450)

L (m
ax 6

00)P

H(230 standard, 300 MAX)

(m
ax 6

00)P(max 450)

L

H

( max 450)

L

(m
ax 600)P

H

H

( max 450)

L (m
ax 6

00)P

H

( max 450)

L (m
ax 6

00)P

H(230 standard, 300 MAX)

(m
ax 6

00)P(max 450)

L

H

( max 450)

L

(m
ax 600)P

H

H

( max 450)

L (m
ax 6

00)P

H

( max 450)

L (m
ax 6

00)P

H(230 standard, 300 MAX)

01 autoportante

02 �ssaggio a parete sul lato L LARGHEZZA

03 �ssaggio a parete sul lato P PROFONDITÀ

01 autoportante

02 �ssaggio a parete sul lato L LARGHEZZA

03 �ssaggio a parete sul lato P PROFONDITÀ

(m
ax 6

00)P(max 450)

L

H

( max 450)

L

(m
ax 600)P

H

H

( max 450)

L (m
ax 6

00)P

H

( max 450)

L (m
ax 6

00)P

H(230 standard, 300 MAX)

sTrUcTUreLe cOnfigUraTies
standaardstructuren van maximaal 4 modules naast elkaar

BeschiKBare Versies: VrijsTaanD Of aanBOUw

Modules gekoppeld in breedterichting L

Modules gekoppeld in diepte- / uitvalrichting P

h 230 standaard onder goot, max 270 cm Vision - max 300 cm Opera

h 230 standaard onder goot, max 270 cm Vision - max 300 cm Opera

01 VrijsTaanD

02 MUUrBeVesTiging aan L-ZijDe  
= BreeDTeZijDe

03 MUUrBeVesTiging aan P-ZijDe 
DiePTe- / UiTVaLZijDe
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H

(m
ax 6

00)P(max 450)

L H

(m
ax 6

00)P(max 450)

L

H

( max 450)

L
(m

ax 600)P

H

( max 450)

L
(m

ax 600)P

H
(m

ax 6
00)P(max 450)

L H

(m
ax 6

00)P(max 450)

L

H

( max 450)

L
(m

ax 600)P

H

( max 450)

L
(m

ax 600)P

h 230 standaard onder goot, max 270 cm Vision - max 300 cm Opera

h 230 standaard onder goot, max 270 cm Vision - max 300 cm Opera
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1) AUTOPORTANTE MAXI (max 600X400)

3) STRUTTURE AFFIANCATE LATO L CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 01) 3) STRUTTURE AFFIANCATE LATO L CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 02)

4) STRUTTURE AFFIANCATE LATO P CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 01) 4) STRUTTURE AFFIANCATE LATO P CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 03)

2) STRUTTURE CON COROCE INTERMEDIA

5) VISION SENZA MONTANTI

1) AUTOPORTANTE MAXI (max 600X400)

3) STRUTTURE AFFIANCATE LATO L CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 01) 3) STRUTTURE AFFIANCATE LATO L CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 02)

4) STRUTTURE AFFIANCATE LATO P CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 01) 4) STRUTTURE AFFIANCATE LATO P CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 03)

2) STRUTTURE CON COROCE INTERMEDIA

5) VISION SENZA MONTANTI

1) AUTOPORTANTE MAXI (max 600X400)

3) STRUTTURE AFFIANCATE LATO L CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 01) 3) STRUTTURE AFFIANCATE LATO L CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 02)

4) STRUTTURE AFFIANCATE LATO P CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 01) 4) STRUTTURE AFFIANCATE LATO P CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 03)

2) STRUTTURE CON COROCE INTERMEDIA

5) VISION SENZA MONTANTI

1) AUTOPORTANTE MAXI (max 600X400)

3) STRUTTURE AFFIANCATE LATO L CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 01) 3) STRUTTURE AFFIANCATE LATO L CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 02)

4) STRUTTURE AFFIANCATE LATO P CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 01) 4) STRUTTURE AFFIANCATE LATO P CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 03)

2) STRUTTURE CON COROCE INTERMEDIA

5) VISION SENZA MONTANTI

nieT-sTanDaarD sTrUcTUreLe cOnfigUraTies Voorbeelden van structuren die met Opera en Vision gerealiseerd kunnen 
worden. neem voor de werkelijke realiseerbaarheid van de structuur en de 
offerte contact op met het technisch bureau

Opera of Vision:  twee gekoppelde modules zonder tussenpalen

VrijsTaanDe Opera / Vision, gerealiseerd door twee modules met verschillende diepte te 
koppelen in de breedterichting.

Opera of Vision:  gekoppeld zowel aan de dieptezijde (P) als aan de breedtezijde (L)

aanBOUw Opera / Vision, gerealiseerd door twee modules met verschillende diepte te 
koppelen in de breedterichting.

a VrijsTaanD Maxi (Opera max 600x400 - Vision max 600x390)

c1 VrijsTaanD - geKOPPeLDe MODULes BreeDTeZijDe  MeT VerschiLLenDe DiePTe

B KrUisVOrMOPsTeLLing

c2 aanBOUw - geKOPPeLDe MODULes BreeDTeZijDe  MeT VerschiLLenDe DiePTe
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1) AUTOPORTANTE MAXI (max 600X400)

3) STRUTTURE AFFIANCATE LATO L CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 01) 3) STRUTTURE AFFIANCATE LATO L CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 02)

4) STRUTTURE AFFIANCATE LATO P CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 01) 4) STRUTTURE AFFIANCATE LATO P CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 03)

2) STRUTTURE CON COROCE INTERMEDIA

5) VISION SENZA MONTANTI

1) AUTOPORTANTE MAXI (max 600X400)

3) STRUTTURE AFFIANCATE LATO L CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 01) 3) STRUTTURE AFFIANCATE LATO L CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 02)

4) STRUTTURE AFFIANCATE LATO P CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 01) 4) STRUTTURE AFFIANCATE LATO P CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 03)

2) STRUTTURE CON COROCE INTERMEDIA

5) VISION SENZA MONTANTI

1) AUTOPORTANTE MAXI (max 600X400)

3) STRUTTURE AFFIANCATE LATO L CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 01) 3) STRUTTURE AFFIANCATE LATO L CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 02)

4) STRUTTURE AFFIANCATE LATO P CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 01) 4) STRUTTURE AFFIANCATE LATO P CON PROFONFITÀ DIVERSE (versione 03)

2) STRUTTURE CON COROCE INTERMEDIA

5) VISION SENZA MONTANTI

geÏnTegreerDe  Vision, gerealiseerd zonder palen, te monteren op bestaande structuren
sTeeDs OP aanVraag!

VrijsTaanDe Opera / Vision, gerealiseerd door twee modules met verschillende breedte te 
koppelen in de diepterichting.

aanBOUw Opera / Vision, gerealiseerd door twee modules met verschillende breedte te 
koppelen in de diepterichting.

e VisiOn ZOnDer PaLen

D1 VrijsTaanD - geKOPPeLDe MODULes DiePTeZijDe  MeT VerschiLLenDe BreeDTe D2 aanBOUw - geKOPPeLDe MODULes DiePTeZijDe  MeT VerschiLLenDe BreeDTe
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P
L

L
P

02 VERSIONE FISSAGGIO
LATO LARGHEZZA

03 VERSIONE FISSAGGIO
LATO PROFONDITÀ

P
L

L
P

02 VERSIONE FISSAGGIO
LATO LARGHEZZA

03 VERSIONE FISSAGGIO
LATO PROFONDITÀ

LposterioreDirezione apertura lame

Deflusso acqua

Posizione motore

Adduzione elettrica

01 autoportanteUiTLeg VOOr heT LeZen Van De PrijsLijsT

ZeLfDragenD

Legende

gezichtspunt het figuurtje, dat altijd tegenover de lamellen is geplaatst, geeft het gezichtspunt aan, wat 
nuttig is om het bestelformulier in te vullen en de gewenste openingsrichting van de lamellen te kiezen.

elektrische voeding, bij het opstellen van de bestelling, aangeven waar deze verricht zal worden.
De paal gebruikt voor de elektrische voeding wordt afgeraden voor de afwatering.

afwatering, bij het opstellen van de bestelling, aangeven op welke palen deze zal plaatsvinden.
Bij een configuratie met 1 module, moeten er minimaal 2 afwateringen zijn.
Voor elke extra module moet minstens 1 extra afwatering voorzien worden.

Versie aanBOUw aan BreeDTeZijDe (L)

Versie aanBOUw aan UiTVaLZijDe (P)

Openingsrichting lamellen

Positie motor

elektrische voeding

afwatering

LachterPL

P

P

L

voor
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ROTAZIONE APERTURA LAME

LAME CHIUSE APERTE A 45° APERTE A 90° REGOLAZIONE FINEAPERTE A 140° (APERTURA MAX)

VERSIONE STANDARD

POSIZIONI STANDARD GESTIBILI DA TELECOMANDO

VERSIONE A RICHIESTA

0° 45° 90° 140°

ROTAZIONE APERTURA LAME

LUCE DIRETTA - Versione standard
Le lame si aprono seguendo il ciclo naturale del sole,
per avere una maggiore luminosità.

LUCE RIFLESSA - Versione a richiesta
Le lame si aprono nel senso opposto al ciclo naturale del sole,
per schermare maggiormente la luce solare.

STOP
+

–

ROTAZIONE APERTURA LAME

LAME CHIUSEAPERTE A 45°APERTE A 90°REGOLAZIONE FINE APERTE A 140° (APERTURA MAX)

VERSIONE STANDARD

POSIZIONI STANDARD GESTIBILI DA TELECOMANDO

VERSIONE A RICHIESTA

0°45°90°140°

ROTAZIONE APERTURA LAME

LUCE DIRETTA - Versione standard
Le lame si aprono seguendo il ciclo naturale del sole,
per avere una maggiore luminosità.

LUCE RIFLESSA - Versione a richiesta
Le lame si aprono nel senso opposto al ciclo naturale del sole,
per schermare maggiormente la luce solare.

STOP
+

–

ROTAZIONE APERTURA LAME

LAME CHIUSEAPERTE A 45°APERTE A 90°REGOLAZIONE FINE APERTE A 140° (APERTURA MAX)

VERSIONE STANDARD

POSIZIONI STANDARD GESTIBILI DA TELECOMANDO

VERSIONE A RICHIESTA

0°45°90°140°

ROTAZIONE APERTURA LAME

LUCE DIRETTA - Versione standard
Le lame si aprono seguendo il ciclo naturale del sole,
per avere una maggiore luminosità.

LUCE RIFLESSA - Versione a richiesta
Le lame si aprono nel senso opposto al ciclo naturale del sole,
per schermare maggiormente la luce solare.

STOP
+

–

ROTAZIONE APERTURA LAME

LAME CHIUSE APERTE A 45° APERTE A 90° REGOLAZIONE FINEAPERTE A 140° (APERTURA MAX)

VERSIONE STANDARD

POSIZIONI STANDARD GESTIBILI DA TELECOMANDO

VERSIONE A RICHIESTA

0° 45° 90° 140°

ROTAZIONE APERTURA LAME

LUCE DIRETTA - Versione standard
Le lame si aprono seguendo il ciclo naturale del sole,
per avere una maggiore luminosità.

LUCE RIFLESSA - Versione a richiesta
Le lame si aprono nel senso opposto al ciclo naturale del sole,
per schermare maggiormente la luce solare.

STOP
+

–

rechTsTreeKs LichT standaardversie

De lamellen openen zich door 
de natuurlijke cyclus van de 
zon te volgen, om over meer 
lichtinval te beschikken.

De lamellen openen zich in 
tegengestelde richting van de 
natuurlijke cyclus van de zon, 
om het zonlicht beter af te 
schermen.

weerKaaTsT LichT Versie op aanvraag

rOTaTie LaMeLLen 

Beweging via afstandsbediening

gesloten lamellen 45° geopend

standaardstanden zijn op de afstandsbediening ingesteld

90° geopend 140° geopend (max. 
stand)

Moduleerbare 
handbediende afstelling
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OPera DeTaiLs afwaTering

afwatering - frontaal

afwatering - zijdelings

afwatering - recht naar beneden

afwatering - frontaal

afwatering - zijdelings

afwatering - recht naar beneden

Opera met standaard voetbeugel Opera met telescopische voetbeugel
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VisiOn DeTaiLs afwaTering

afwatering - frontaal

afwatering - zijdelings

afwatering - recht naar beneden

afwatering - frontaal

afwatering - zijdelings

afwatering - recht naar beneden

Vision met standaard voetbeugel Vision met telescopische voetbeugel

25Lamellendak OPERA&VISION HAB/HAN 2016






