
Stiller

Duurzamer
Veiliger

Unieke eigenschappen: 
Voorzetrolluik VR150 SilensioTM

Akoestische isolatie 
tegen slagregen mogelijk

Geen perforatie van de bouwschil, 
geschikt voor passiefbouw

Geschikt voor  
nieuwbouw én renovatie

  Verhoogd 
veiligheidsgevoel 
dankzij uitgebreid 
veiligheidspakket

Krasbescherming dankzij 
duurzaam beschermingsvilt

Ruime keuze aan kasttypes: 
afgeschuind, vierkant en rond

Positief effect op de energie- 
prestatiewaarde van de woning

Keuze uit lamellen met daglicht-  
of zonder daglichtsleuven 
Let op! Een rolluik verduistert niet altijd 100%

Keuze uit verscheidene 
lameltypes en kleuren 
afhankelijk van 
raamoppervlakte en smaak

De VR150 Silensio™ combineert de nieuwste generatie Somfy motor 
S&S0 met de innovatieve rolluiktechnologie van Harol. Deze focust 
op gebruiksgemak, duurzaamheid, energiebesparen en veiligheid.  
Het nieuwe rolluik is slimmer, maar vooral stiller. Véél stiller. Met zijn 
40% extra levensduur ook de meest betrouwbare op de markt.

+ 40 %
EXTRA  

LEVENSDUUR

Voorzetrolluik 
VR150 Silensio™

www.harol.com



STANDAARD

MET HOR

SMAL

MET LIP

AFGEROND

VEILIGHEID

Kies voor extra veiligheid

Vierkante kast

Beschikbare maten:

150x150, 165x165, 

180x180, 205x205

Afgeschuinde kast

Beschikbare maten:

137x137, 150x150, 

165x165, 180x180, 

205x205, 230x230

Ronde kast

Beschikbare maten:

150x150, 165x165, 

180x180, 205x205

Voor elk rolluik de juiste kast

Bedieningsmogelijkheden
» Draadloos twee-richting bediening Silensio (io)

RAMEN & DEUREN

Finstral

Rolluiken volledig afgestemd 
op je buitenschrijnwerk
Alle RAL-kleuren aan standaardprijs.

Harol biedt bovendien de standaard 

structuurlakkleuren van deze raamfabrikanten aan 

zonder meerprijs:

K-7 RAL-waaier

Voor elke situatie de perfecte geleider

Lamellen voor extra geborgenheid en isolatie

Maximumafmetingen
» Max. breedte: 4,2 m

» Max. hoogte: 3 m

» Max. oppervlakte: 11 m2

Type PVC37 PVC MIDI ALU35 ALU37 ALU42 ALU42S ALU42TH

Maximale oppervlakte 3 m2 5 m2 6 m2 8 m2 10 m2 11 m2 7 m2

Dikte van de lamel 7,8 mm 9 mm 8,85 m2 8,5 m2 9 m2 9 m2 8,5 m2

R-waarde 0,19 m² K/W 0,21 m² K/W 0,14 m² K/W 0,15 m² K/W 0,16 m² K/W 0,16 m² K/W 0,25 m2 K/W
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  Super-
isolerend!

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN

Past perfect bij  
de afgeronde kast

Voor een  
gerust gevoel 

Vlakke geleider

Voor extra comfort

Ideaal op  
raamkozijn

Voor montage in  
de raamopening Lamel ALU42S

Extrusiekast

Schakel met  
beschermingsvilt

Onderlat +  
veiligheidsvoet Veiligheidsgeleider


