POORTEN

Maatwerk
Oog voor veiligheid
10 standaardkleuren
5 jaar garantie

SP900

De poort en haar vele troeven
De Harol sectionale poorten

SP900

Deze poorten zijn niet alleen een streling voor het oog, ze zijn bovendien opvallend
praktisch. En aan de veiligheid is ook gedacht. Als gebruiker komt u nooit in vervelende
situaties terecht en inbrekers komen er al helemaal niet in. Harol sectionale poorten zijn
helemaal gemaakt op maat van uw huis en in harmonie met uw smaak. U hebt namelijk een ruime keuze aan panelen, kleuren en stijlvolle afwerkingselementen. Harol levert
u de ideale poort, zowel voor nieuwbouw als voor renovatie.

Nu ook: de Harol zijdelings schuivende poorten!

SP950

Harol introduceert de zijdelings schuivende poort: een sectionale poort die u zover
openschuift als u zelf wenst. Niet naar boven dus, maar van rechts naar links of
omgekeerd. Heel handig als u bijvoorbeeld thuiskomt na een wandeling of een tochtje
met de fiets. Esthetisch moet deze poort zeker niet onderdoen voor de horizontale
sectionale poort: de panelen hebben dezelfde symmetrie en de afwerkingsmogelijkheden zijn eveneens talrijk.

Veiligheid vóór alles
De Harol poorten houden niet van ongewenst bezoek. Wie zich met verkeerde bedoelingen toegang wil verschaffen
tot uw woning wordt op afstand gehouden dankzij:
t FFODJMJOEFSTMPUPGTDIVJGHSFOEFM PQUJPOFFM JOIFUHFWBMWBOFFONBOVFFM
bediende poort
t FFO JOHFCPVXEF FMFLUSPOJTDIF CFWFJMJHJOH CJK FMFLUSJTDI CFEJFOEF QPPSUFO
t FFOPQUJPOFMF VMUSBWPPSEFMJHF4,(LJUWPPSEF&BTZ$MJDLQPPSUFO[FJTOJFU
alleen een prima extra beveiliging tegen inbraak, maar voldoet ook aan het
WK2 keurmerk waardoor u fiscale voordelen geniet (B) / het PKVW keurmerk
waardoor uw verzekeraars premies voorzien (NL)

Maar ook de veiligheid van de gebruiker kreeg de nodige aandacht:
t FFO vingerklembeveiliging voorkomt dat u met de vingers klem geraakt
tussen de panelen
t EF PQUJPOFMF fotocellen zien eventuele obstakels onder het poortblad en
schakelen automatisch de motor uit
t EF.BSBOUFDNPUPSFOIFCCFOFFOWFSOJFVXEFIJOEFSOJTEFUFDUJFXBBSEPPS
de poort ten alle tijden veilig open en dicht beweegt

SP900

Veel panelen, nog meer kleuren
Harol laat u de keuze tussen 9 verschillende panelen voor uw poort en dit in verschillende kleuren:
De panelen kiest u, in functie van uw woning: vlak, stucco- of houtnerfmotief, met of zonder profilering
in de kleur die u het mooist vindt. Hieronder een overzicht:

STP10
Stucco met
profilering

CAS10
Houtnerf met
cassette

STV10
Stucco zonder
profilering

SP900

ZMV10
Vlak
paneel

HNP10
Houtnerf met
profilering

CAS10 Golden Oak
Houtnerf met
cassette

HNV10 Golden Oak
Houtnerf zonder
profilering

HNV10
Houtnerf zonder
profilering

SP900

HNM10
Houtnerf met
middenprofilering

Het paneel van uw poort kiest u in welke kleur u maar wilt. Harol biedt u volgende mogelijkheden:
Prestigieuze structuurlakken
Harol biedt een reeks van trendy lakken met een korrelige structuur.
Deze structuurlak is bijzonder slijt- en krasvast. Hij is ook water- en vuilafstotend en daardoor heel
onderhoudsvriendelijk. Structuurlak geeft uw poort een stijlvolle, eigentijdse uitstraling.

Renolitkleuren
Deze geraffineerde afwerking met verlijmde filmfolie geeft het poortblad
een strakke, moderne look. Bovendien is deze folie te verkrijgen in exclusieve
kleuren waaronder verschillende houtimitaties.*
*afwerkingsprofielen worden steeds gelakt in de benaderende RAL-kleur van de gekozen Renolitkleur.

Standaardkleuren
Nergens is het kleurenpalet zo rijk als bij Harol: u kunt kiezen uit maar liefst
10 standaardkleuren! Zo kunt u uw poort perfect aan de stijl van uw woning
aanpassen, zonder dat u dat een cent meer kost. Bewonder ze hiernaast!

UN

RAL-kleuren
Vindt u uw gading niet in onze standaard-kleurenselectie?
Kies dan vrijuit uit de volledige RAL-kleurenwaaier met meer dan 200 kleuren!
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standaardkleuren

Bij Harol kiest u uit:
10 standaardkleuren

RAL 9016

RAL 9010

RAL 9001

RAL 1015

RAL 3005

RAL 5011

RAL 6009

RAL 7016

RAL 7021

RAL 8019
De hier afgebeelde kleuren zijn indicatief en
kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.

2 types poorten

SP900

SP950

Daar zit meer achter.

POORTEN

Accessoires en opties
t Loopdeur (geïntegreerd in de horizontale sectionale poort) of dienstdeur (staat los
van de poort).
t Vensters in inox of kunststof, zo sluit uw poort volledig aan bij de stijl van uw woning.
t Dankzij de standaard handzender moet u zelfs uw wagen niet meer uit om uw elektrische
poort te openen. Bovendien kan u kiezen voor extra handzenders, een drukknopsturing,
codeerschakelaar of een sleutelschakelaar om het gebruiksgemak nog te verhogen.

SP900

t Fotocellen als hindernisherkenning die voor een optimaal gevoel van veiligheid zorgen
als je kinderen binnen en buiten lopen.

Een optionele en zeer voordelige SKG-kit doet uw bestaande of nieuwe Easy
Click poort voldoen aan het WK2 keurmerk (B)/PKVW keurmerk (NL) waardoor
u geniet van een bijkomend financieel voordeel.
SP900

Kies voor kwaliteit en keiharde garanties
Alle Harol-producten zijn CE gecertificeerd
Zij komen dus volledig tegemoet aan de Europese richtlijnen inzake veiligheid, gezondheid en milieuaspecten.

Harol biedt 5 jaar waarborg op uw sectionale poorten
Dat doen we met een gerust hart, want onze poorten worden aan de strengste testen onderworpen. Op het
uitvoeren van meer dan 15.000 bewegingen bijvoorbeeld, en op hun weerstand tegen windbelasting.

Professionele Harol-verdelers
Bij onze verdelers bent u zeker van deskundig advies, een professionele plaatsing en stipte service.

Samen met Harol naar een groenere toekomst
De producten van Harol hebben een isolerende werking en worden ontworpen met de grootste
aandacht voor het milieu.

Ontdek ook de andere Harol-producten!
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Zonneschermen
Duostore
Uitvalschermen
Terrasoverkappingen
Verandazonweringen
Screens

Uw Harol-verdeler:

www.harol.com

Inbouwrolluiken
Opbouwrolluiken
Voorzetrolluiken
Rolpoorten
Rolhekken

