
SOLSKYDD • UTELIV • RULLPORTAR • GARAGEPORTAR

FLEXIBELT SOLSKYDD 
MED FÖRNYANDE 
ZIP-SYSTEM 
Med ett VZ080-ZIP solskydd får du alltid ut det 
mesta av din veranda, ditt ljusfång eller takfönster. 
Under det här provet på tidlös design kan du njuta av 
precis den rätta skuggan. Det blir aldrig för varmt. 
Tack vara en innovativ konstruktion kan du också 
stänga ut solen helt. En dröm för den som vill sova 
ut! Påfallande är den kompakta helkassetten, som 
bidrar till en raffinerad look.

Unika egenskaper

• Ett system, många möjligheter
• Elegant och tidlös design
• Mycket kompakt skåp
• Krympfria väv i många år tack vare 

det unika ZIP-systemet
• Enkelt underhåll och efterservice

Uppifrån-ned Påbyggnad

Sidled Invändigt solskydd

InbyggdNedifrån-upp

Påbyggnadsmöjligheter

VZ080-ZIP
Smidig kassettmarkis med små 
byggmått och storslagen effekt. 
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Alla våra HAROL-produkter står för:

Veta mer? Gå till www.harol.com

Energibesparing

Design Komfort Säkerhet

SOLSKYDD • UTELIV • RULLPORTAR • GARAGEPORTAR

uppifrån-ned ✔

nedifrån-upp ✔

sidled ✔

horisontellt ✔

vertikalt ✔

Kompakt kassett med tidlös formgivning

Olika placeringsmöjligheter

118  m
m

135 mm

Stödfot 1 Stödfot 2

118  m
m

135 mm

Gejder

Perfekt mörkläggning:
duken sluter fullständigt

Tack vare det förnyande zip-
systemet och underlist som 
räcker fram till gejdernas ända.

Gummitätning

Skjutmöjligheter

Din VZ080 - ZIP styrd i en handvändning

Elektrisk kontroll (standard)
Trådlöst: RTS och IO (tillval)

Din VZ080 - ZIP perfekt anpassad 
till husets kulör

Alla RAL-färger och ett brett sortiment
strukturlackfärger mot standardpris

K-7 RAL-prover

Ge din VZ080 - ZIP-väv en egen accent!

Sätt din egen logotyp eller design på dina väven. 
Vi trycker logon efter dina önskemål.

Rätt väv för ett perfekt resultat

• Visuell komfort
• Genomlysande eller mörkläggande
• Termiskt & akustiskt isolerande
• Mycket hållbar
• Smutsfrånstötande & brandskyddande
• Perfekt i harmoni med din bostad

Max. dimensioner
• Enkel: 3 m x 3,5 m

• Kopplad: 6 m x 3,5 m

Soltis 86 Soltis 92
Black Out 

B92

Vikt ca. (g/m²) 380 420 650
Tjocklek ca. (mm) 0,43 0,45 0,6
Genomsläppning av 
direkt solstrålning 14 % 8 % 0 %

G-totalvärden (*) 0,15 x 0,22 0,05 x 0,15 0,02 x 0,05
*Glas C U=1,2

Väven egenskaper

UNIKT!


