Het zijdelings wind- en zonnescherm SL400 van Harol
plooit zich helemaal naar uw wensen!
Uit de wind en in de zon? Of liever lekker in de schaduw?
U kiest en geniet gerust, want dit scherm beperkt ook de
inkijk op uw terras, op uw balkon of in uw tuin.

Ontelbare mogelijkheden
Met dit scherm tovert u uw terras in een oogwenk om in een budgetvriendelijke en
originele ‘buitenruimte’, maar door de verschillende montagemogelijkheden kan het
u ook om het even waar in de tuin, of zijdelings op het terras of balkon beschermen
tegen wind of te felle zon. Bovendien hebt u de keuze tussen een rechte en een
‘sloping’ variant. Deze laatste is erg handig wanneer u bijvoorbeeld de SL400 als
optimale zijdelingse afsluiting wilt gebruiken in combinatie met een knikarmscherm.

Eenvoudige bediening
U bedient dit wind-zonnescherm in een handomdraai: de trekstang met handvat wordt
naar buiten getrokken en ingehaakt in een vast steunprofiel. Een loopwieltje onderaan
de trekstang zorgt voor een nog vlottere bediening. Het doek van het scherm wordt
opgespannen door een geïntegreerde spiraalveer. Een zekeringssysteem (kinderslot)
voorkomt dat het scherm onverwacht oprolt.				
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SL400

Uit de wind, in het zonnetje
of in de schaduw? U kiest!

Volledig op maat

Duurzame materialen
Systemen voor buitengebruik moeten tegen een stootje kunnen. De SL400 is
gemaakt van hoogwaardige corrosiebestendige materialen en coatings en is,
zoals alle zonweringsystemen van Harol, CE-gecertificeerd en dus gegarandeerd
duurzaam (5 jaar garantie).

Recht

SL400

Harol biedt u de keuze uit maar liefst 10 standaardkleuren waar u geen cent méér
voor betaalt. Vindt u toch uw gading niet in deze standaard-kleurenselectie? Geen
probleem: kies dan vrijuit uit de volledige RAL-kleurenwaaier of ga voor één van
de prestigieuze structuurlakkleuren. Daarnaast kunt u kiezen uit de uitgebreide
collectie acryl- en polyesterdoeken die verkrijgbaar zijn in vele kleuren en dessins.

Schuin
Uitval

Uitval

ca. 50

Bediening

Manueel d.m.v. een ingebouwde veeras

Kleuren

• 10 standaardkleuren
• Alle Ral-kleuren en een reeks van
structuurlakkleuren mogelijk

Doeken

• Acryldoeken
• Polyesterdoeken Soltis 86/92

Afmetingen

RECHT

SCHUIN

Min. hoogte (incl. 50 mm van de vloer)

1350 mm

1450 mm

Max. hoogte (incl. 50 mm van de vloer)

2150 mm

2550 mm

Min. uitval

1000 mm

1000 mm

Max. uitval

4000 mm

4000 mm

Min. hoogte trekstang

600 mm

Max. hoogte trekstang

2400 mm

Hoek

Uw Harol verdeler

5° - 15°

Artnr: 49254

Hoogte

ca. 50

Hoogte trekstang

Hoogte

Hoek

