
BX270
Strak design, 
ultracompacte kast

VOOR WIE GRAAG IN STIJL 
VAN KOELTE GENIET!
Het BX zonnescherm laat zich met zijn ultracompacte kast 
perfect integreren aan elke gevel. Door de innovatieve 
constructie met brede muurconsoles kan het scherm  
op praktisch iedere ondergrond gemonteerd worden. 
Het gesloten cassettesysteem zorgt ervoor dat het doek 
volledig beschermd is tegen vuil en extreme weersom-
standigheden. De voorlijst beschikt over een subtiel 
geïntegreerde waterafvoer.  Kortom, de compacte BX270 
is een topper van formaat.

Alles wat de BX270  
onweerstaanbaar maakt:
•	 een	strak	design	met	een	ultracompacte	
	 en	volledig	gesloten	kast

•	 een	geïntegreerde	waterafvoer

•		 optionele	extra’s:		-	volant	voor	extra	schaduw
	 	 	 -	ledverlichting	(680	lumen/m)
	 	 	 -	zon-,	wind-	en	regenautomaat

ZONWERING	•	BUITENLEVEN	•	ROLLUIKEN	•	GARAGEPOORTEN

Alle RAL-en structuurlakkleuren 
aan standaardprijs.

•		 10°	≤	helling	≤	35°	
•			 A=uitval	
•		 B=hoogteverschil	
•	 montage	op	min.	2,5	m	hoogte

Max. breedte Max. uitval Min. uitval

7 m
(12 m in 2 delen)

3.5 m 1.5 m

A (mm) B (mm)

1500 260

2000 347

2500 434

3000 521

3500 608

A (mm) B (mm)

1500 860

2000 1147

2500 1434

3000 1721

3500 2008

A

B

A
B

Doeken	op	maat
Elk	zonnescherm	is	uitgerust	met	een	kwalitatieve	in	massa	gekleurde	
acryldoek.	Dankzij	een	speciale	behandeling	is	deze	extreem	schimmel-
werend	en	vuilafstotend.	De	doeken	blijven	zo	jarenlang	stralend.	Met	
de	ruime	keuze	aan	kleuren	en	designs	(blokken,	fantasie	strepen, …)	
kleed	je	je	woning	helemaal	aan.

Perfecte	integratie	met	je	woning
Combineer	de	kastkleur	van	de	BX270	harmonieus	met	je	buitenschri-
jnwerk.	Alle	RAL	en	krasbestendige	structuurlak	kleuren	biedt	Harol	je	
aan	standaardprijs.	Dat	maakt	je	keuze	iets	makkelijker.	Handig	toch?

Creëer	de	ideale	sfeer	met	ledverlichting	
Je	terras	een	sfeervolle	touch	geven?	Ga	voor	de	optionele	energievrien-
delijke	ledverlichting.	Die	strekt	zich	uit	over	de	volledige	breedte	van	
het	scherm.	Gebruik	de	leds	op	elk	moment,	zowel	in	open	als	gesloten	
stand	van	het	scherm.	

Eigenschappen	BX270:

Nu ook 
beschikbaar 

met led-
verlichting



Comfort
De gemotoriseerde oplossingen van HAROL garanderen een ultiem 
gebruiksgemak. Via  afstandsbediening, smartphone of tablet: één 
commando volstaat om onze producten te bedienen. Wil je een 100% 
zorgeloze bediening? Kies dan voor een automatische besturing. De 
oplossing regelt daarmee zichzelf. Zo ben jij altijd zeker van de meest 
optimale instellingen.

Veiligheid
De producten van HAROL geven niet alleen karakter aan je woning. 
Ze beschermen ook je gezin tegen ongewenste bezoekers. Onze 
speciaal ontwikkelde veiligheidspakketten gaan zelfs een stap 
verder. Slimme oplossingen, robuuste uitrustingen en automatische 
besturingssystemen bieden een nog meer stevige weerstand. En laten 
bij langdurige afwezigheid zelfs uitschijnen dat je thuis bent. Zo gaat 
er niemand aan de haal met je veiligheidsgevoel.

Design
Ons uitgebreide gamma rolluiken, zonwering, garagepoorten en 
buitenleven kan de meest uiteenlopende bouwstijlen aan, van klassiek 
tot ultramodern. Elke oplossing realiseren we op maat. Kies uit meer 
dan 300 RAL-kleuren, krasbestendige structuurlakken en kleurfolies 
(enkel bij onze poorten). Zo matchen onze oplossingen steeds perfect 
met je woonstijl.

Energiebesparing
Bespaar resoluut op je energiefactuur met de energie-efficiënte 
oplossingen van HAROL. Die evolueren continu mee met de steeds 
strenger wordende eisen op het vlak van energieverbruik. Zo integreren 
we innovatieve elementen waarmee we zon en koude optimaal buiten 
sluiten. De koppeling aan diverse weersituaties garandeert een 
maximaal rendement.

Inspelen op wat je nodig hebt, dat is wat we doen bij Harol. 
Een uitstekende service en plaatsing door ervaren vakmensen krijg je er standaard bij. 

Meer info? Check www.harol.com
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TC reeks PR reeks BX260 BX270 CA430 LX530

Ontdek ons volledige gamma zonneschermen:

Al onze HAROL-producten staan voor:


