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Met de beste poorten zorgen
voor de beste dingen in huis.
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Poorten die perfect bij 
je wensen aansluiten

Op zoek naar een mooie, stevige manier om de garage van je woning of zaak af te sluiten?

Harol sectionaalpoorten zijn de ideale oplossing. Zonder uitzondering zijn ze sterk, gebruiksvriendelijk 
én hedendaags vormgegeven. Bovendien helpen ze je besparen op je energiekosten en vormen ze 
een buffer tegen lawaaihinder, hitte en koude. Zoek je dus een beter wooncomfort, een groter gevoel 
van geborgenheid én een design dat perfect past bij de stijl van je woning of zaak? Dan zijn de poorten 
van Harol altijd een goed idee!

Met Harol is het puur genieten!
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Buitengewoon  
genieten met Harol

Nieuwbouw of renovatie? Klassiek of modern? Onze oplossingen zijn buitengewoon 
flexibel en perfect aanpasbaar aan je gezin, bouwstijl en bouwtype. Bovendien voldoen 
ze moeiteloos aan de steeds strengere eisen op vlak van comfort, veiligheid en energie-
efficiëntie. Al drie generaties lang bouwen we verder op onze ervaring in zonwering, 
garagepoorten, rolluiken en buitenlevenoplossingen, en dat is te merken!

Naast vaste waarde is Harol ook een echte trendsetter. We blijven voortdurend vernieuwen 
en perfectioneren. Want alleen zo kunnen we slagen in onze missie: jou volop laten 
genieten van een maatoplossing die alles heeft. Daarbij is alleen het allerbeste goed 
genoeg! 

Annick Draelants
CEO Harol

Deze eigenschappen - samen met het grootste aanbod op 
de markt - maken van onze oplossingen dé referentie...

Welke oplossing je ook kiest, 
  je profiteert volop van deze troeven: 

Echte must haves! 
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Energie-efficiëntie
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 buitensluiten. De koppeling aan diverse weersituaties garandeert een maximaal 
rendement.

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.

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 zorgen voor nog meer weerstand en laten bij langdurige afwezigheid 
uitschijnen dat je thuis bent. Zo gaat er niemand aan de haal met je veiligheidsgevoel.

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. Daarmee regelt de oplossing zichzelf. Zo ben je altijd zeker van de meest 
optimale instellingen.
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Meer info:
www.harol.com

Extra veilig!

Lief voor jou,
Streng voor inbrekers

Extreem veilig 
De nieuwe standaard

Gecertificeerde totaaloplossing tegen ongewenst bezoek

Wil je ongewenst bezoek via je garagepoort nog meer ontmoedigen? Opteer dan voor de gecertificeerde 
SKG-kit*. De SKG-kit omvat een bijkomende mechanische beveiliging van je poort. De kit biedt extra 
weerstand tegen inbrekers dankzij een hele reeks duurzame verstevingen;  genoeg om gelegenheidsdieven 
van hun slechte voornemen af te brengen. Daarmee voldoet je poort aan weerstandsklasse 2 (WK2). 
Wat inhoudt dat inbrekers er maar liefst 3 minuten extra voor nodig hebben om binnen je woning te 
geraken. 
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Superieure  obstakel-detectie

Veerbreuk- 

beveiliging
Vingerklem- beveiliging

Ophef-
beveiligingVeiligheid en gebruiksvriendelijkheid staan voorop bij een Harol sectionaalpoort. Van  

het beschermen van je vingertoppen tot het veiligstellen van je persoonlijke bezittingen.  
Daarom voorzien wij je garagepoort standaard van de belangrijkste beveiligingen.

Je kan gerust zijn
dankzij onze 

standaard beveiligingen

* de SKG-kit is beschikbaar op onze SP900 en SP900 Thermo
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Doe de switch!
Ontdek de vele voordelen 
van onze elektrische poorten

SOMFY MARANTEC SOMMER

RTS IO Bi-Linked Pro+

✓ Radiogestuurd

✓ Motor is voorzien van  
verlichting

✓ Obstakeldetectie

✓ Handzender

✓ Muurzender (o)

✓ Codeklavier (o)

✓ Radiogestuurd, bi-directioneel

✓  Motor is voorzien van 
verlichting

✓ Obstakeldetectie

✓ Handzender

✓ Muurzender (o)

✓ Codeklavier (o)

✓ Smartphone / Tablet (o)

✓ Scenario’s (Connexoon) (o)

✓ Radiogestuurd, bi-directioneel

✓ Motor is voorzien van  
verlichting

✓ Obstakeldetectie

✓ Handzender

✓ Muurzender (o)

✓ Codeklavier (o)

✓ Radiogestuurd, bi-directioneel

✓ Motor en bediening zijn  
voorzien van verlichting

✓ Obstakeldetectie

✓ Handzender (bi-directioneel)

✓ Muurzender

 

✓ Codeklavier (o)

                     (o) = optie

Niets is zo gemakkelijk, comfortabel en efficiënt als een elektrische motor. Eén druk op de knop en je 
garagepoort opent of sluit. Dat gaat snel, zonder dat je spierkracht moet gebruiken. Voor nog meer 
gebruiksgemak, veiligheid en energiebesparing raden wij de Somfy IO-motor of de bi-directionele motoren 
van Sommer en Marantec aan. Die laten je weten of de poort effectief gesloten is. Dat biedt je pas echt 
het summum van comfort!

Het summum van comfort!

Een greep uit de mogelijkheden: 
4 types motoren, elk met tal van voordelen:
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Ga voor design!

We zijn met meer dan 7 miljard mensen op deze aardbol. De meesten daarvan hebben een eigen 
smaak. Als je dus nadenkt over een garagepoort, dan is het ook niet meer dan logisch dat wij perfect 
proberen aan te sluiten bij die mengelmoes van woonexpressie.

Met meer dan 300 kleuren in het Harol-gamma is dat geen probleem. En alle RAL- en diverse 
structuurlakkleuren zijn inbegrepen in de standaardprijs. Optioneel is er de mogelijkheid om te kiezen 
voor PVC-folie om perfect aan te sluiten bij de look van je ramen en deuren. Die laatste zijn trouwens 
krasbestendig en heel onderhoudsvriendelijk.  

HAROL

laat je garage

groter lijken

Bij Harol is elk element aan de binnenkant van je poort 
hagelwit gelakt. Zo verdwijnen metalen scharnieren, 
eindappen en bouten naadloos in het geheel.

Meer info:
www.harol.com

Poorten die perfect 
bij je woning passen

Voor elke goesting 
een kleur

Met venster of verfraaiing
Ook vensters verlenen je poort een aparte stijl en zorgen voor extra licht in je garage. Bij Harol kan je kiezen 
tussen vensters in kunststof of roestvrij staal. De eerste categorie kan je naar wens verfraaien met stijlvolle 
raammotieven. De roestvrij stalen uitvoeringen - rechthoekig, rond of vierkant - zijn aangewezen voor wie het 
liever strak houdt.

We bieden twee soorten vensterglas: condensatiewerend veiligheidsglas met een opmerkelijke isolatiewaarde 
van 1,1 W/m2K of plexiglas. Kortom, alles om je eigen stijl te creëren.

Nog niet persoonlijk genoeg? Kies dan voor designelementen in roestvrij staal: elegante huisnummers of 
geometrische figuren. 

Alle

RAL-kleuren

aan standaard-

prijs
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Niet alleen de kleur bepaalt de uitstraling van je poort. Ook de afwerking van het poortblad speelt een 
rol. Bij Harol kan je kiezen uit vlakke panelen en panelen met een stucco- of houtnerfmotief, al dan niet  
gelijnd. Een strakke, moderne stijl of landelijke stijl? Dankzij de variëteit aan paneelsoorten is de keuze 
volledig aan jou. 

Poortbladen in alle motieven

1.   Ik heb behoefte aan ...

4.   Voor extra comfort en veiligheid opteer ik voor een ...

3.   Mijn ideale bediening is ...

2.   Mijn favoriete motief is ...

 o Extra isolatie > SP900 Thermo
 o Standaard poort > SP900
 o Klassieke poort > SP900 Classico
 o Compacte poort > SP800 Compacto
 o XL-poort > SP900 XL
 o Zijdelingsschuivende poort > SP950

 o Handmatig
 o Elektrisch
 o Bi-directioneel
 o ...

 o Stucco
 o Vlak
 o Houtmotief
 o ...

 o Venster
 o Loopdeur
 o SKG-kit
 o ...

Doe 
de test

centraal gelijnd

golden oak
met cassette

golden oak
zonder profilering

gelijndmet cassette zonder motief

microlijncentraal gelijnd

zonder motiefgelijnd

Houtmotief

Stucco 

Vlak 

Kleurfolie 

verticaal gelijndzonder motief

zonder motief

gelijnd

Stel je ideale
             poort samen

en ontdek welke Harol oplossing
het best bij jouw woning past. 

Kijk snel verder.
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Hij is productmanager bij een wereldspeler van industriële lijm- en bevestigingsproducten en weet 
wanneer hij met kwalitatieve materialen te maken heeft. Het oog voor detail dat hij nodig heeft voor 
zijn werk, laat hij vaak kritisch los in eigen huis. Niet toevallig kwamen ze bij Harol terecht. De 
perfectionistische Harol-attitude vond mooi aansluiting bij Barts verwachtingen. En de superisolerende 
Harol-garagepoort nog meer.

Het resultaat heeft zo zijn voordelen. Nadia vertrekt ‘s ochtends in een warme auto naar het werk. 
Geen nood aan zetelverwarming dus. Bovendien neemt de auto minder plaats in. Vroeger moest de 
wagen een meter van de poort staan, anders kon de poort niet kantelen. Vandaag parkeert Nadia 
de auto zonder problemen tot vlak bij de sectionale garagepoort. Dat creëert ruimte. Voor een grotere 
auto? Nee, wel voor Bart zijn Vespa. In de warme garage komt die comfortabel de winter door. Zo 
is Bart gerust dat bij het begin van de lente een snelle opblinkbeurt volstaat, waarna hij de Vespa 
naar buiten rijdt voor een eerste ritje. De overige gewonnen ruimte wordt ingenomen door het wasrek. 
Zo kan de was al eens weekje blijven liggen, achteraf is er toch voldoende plaats. Bovendien kan 
Nadia nu wassen en strijken met aangename temperaturen in de garage. 

De garagepoort is niet enkel isolerend qua warmte, ook op vlak van geluid houdt deze alles tegen. 
En indien Nadia de volumeknop van de radio volledig wil opendraaien tijdens het strijken om luidkeels 
mee te brullen, gaan de mensen op straat daar niets van merken. Dat is gezelligheid, ook voor de 
buren.

Wanneer je deze opent of sluit, hoor je nauwelijks iets. Bart vindt dat geweldig. Als kenner is hij erg 
tevreden over het geluid van de garagepoort. Meer bepaald het ontbreken ervan. Geen poort die 
de rust van hun rustige buurt komt verstoren.

Bart en Nadia zijn gezelligheidsmensen. Erg vriendelijk en 
altijd te vinden voor een babbel in een van hun salons. Jawel, 
één van, want ze hebben er twee. Na een uitbreiding van de 
keuken kwam er ruimte vrij in de woonkamer. Om een 
rommelhoek te vermijden, kozen Bart en Nadia voor een 
meer gezellige oplossing met een tweede salon. Want het 
kan nooit té knus en comfortabel zijn. Toch was er een 
sfeerbreker ten huize Vanierschot.

Wanneer het buiten koud was - wat tijdens de winter wel 
eens voorkomt - voelden Bart en Nadia een onaangename 
tocht passeren doorheen het hele huis. Het koppel heeft 
enkele stappen ondernomen om deze kille tocht te verjagen. 
Ze lieten een nieuwe verwarmingsketel plaatsen, het dak 
werd volledig vernieuwd en er werden Harol-voorzetrolluiken 
en een Harol-garagepoort geïnstalleerd. Die laatste was 
cruciaal, aangezien de garage zich naast de woonkamer 
bevindt en de temperatuur van de woonkamer mee beïnvloedt.

Nadia & Bart
XXX

Bart en Nadia houden van een gezellig avondje in een van 

hun salons. Ze hebben er namelijk twee, om het extra knus te 

maken. Ze hadden echter last van een koele tocht die telkens de 

sfeer verbrak. Deze tocht vond onder andere zijn ingang via de 

garagepoort en trok via de woonkamer doorheen het hele huis. 

Met een extra isolerende garagepoort is de kille geest echter 

verjaagd en spant gezelligheid opnieuw de kroon in beide salons.

Gezelligheid
in een garagepoort

Bart is onder de indruk van de technische 
afwerking van de garagepoort.

In de garage mag het er misschien luid aan toe 
gaan, de poort zelf is muisstil.

Het verhaal van Bart en Nadia
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De SP900 Thermo scoort ongezien hoog op vlak 
van isolatie en luchtdichtheid. Vanaf de eerste dag 
geniet je van een aangenaam klimaat in je garage 
én bespaar je op je energiefactuur. Dat biedt 
mogelijkheden. De meerkost* verdien je op 3 jaar 
terug. 

Jouw garage als speel- of werkruimte, het wordt 
plots een aantrekkelijker idee.

Superisolerende sectionaalpoort
SP900 Thermo

Waardevolle isola
tiewaarde

Wist je dat … deze poort een positieve impact heeft 
op de energie-efficiëntie van je woning?

Standaard poort: 1,33 (W/m2K)
SP900 Thermo: 0,99 (W/m2K) 

Verbetering van gemiddeld 22%

Standaard poort: klasse 2
SP900 Thermo: klasse 4** 

Beste van de markt!

U-waarde

Hoe lager de U-waarde, hoe 
efficiënter het materiaal op vlak 
van energie.

Luchtdichtheid

* Meerprijs t.o.v. een standaardpoort.
** Klasse 4 ≤ dan 3m3/m2h luchtverlies via de poort.

Thermisch onderbroken panelen en een innovatieve schuimtechniek

• De innovatieve schuimtechnologie in de panelen zorgt voor een zeer lage thermische 
geleiding.

• Elk paneel is voorzien van een technologie die de koudebrug tussen de binnen- en 
buitenzijde van het paneel breekt.

• Het systeem van dubbele dichting verschaft een perfecte luchtdichtheid aan de 
verbindingspunten van de panelen.

Bewerkte eindkappen

• De dichtingen aan de zijkanten en op de bovendrempel elimineren de koudebruggen 
die ontstaan door het contact met de koude oppervlakken van het gebouw (muur, 
beton, staal ...).

• De samengeperste dichting, die in de dichting aan de zijkant geschoven wordt, 
garandeert een optimale luchtdichtheid.

Onder- en bovenprofiel

De onder- en bovenprofielen uit polythermalyne elimineren de koudebrug. 
Dit profiel, speciaal ontwikkeld voor de onderkant, laat geen lucht onder 
de poort door. Daarvoor zorgt een rubber onderaan, dat in het profiel 
geschoven wordt. 

Meer daglicht in je 
Thermogarage.

Harol biedt als enige vensters aan 
die de energie-efficiëntie 

van je poort bewaren. 

TIP!

5 m

3 
m

Max. afmetingen
• 5 m x 3 m (dagopening)

• Max. opp. 15 m2 

Ga voor harmonie en stem je poort 
af op het buitenschrijnwerk. Het 
poortblad en de afwerkings-
profielen zijn verkrijgbaar in alle 
RAL-kleuren (K-250 RAL-waaier) en 
een breed gamma hedendaagse 
structuurlakken aan standaardprijs. 
Verder zijn er ook tal van kleurfolies 
mogelijk. 

Indrukwekkend 
kleurenpalet
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Ga voor harmonie en stem je poort 
af op het buitenschrijnwerk. Het 
poortblad en de afwerkings-
profielen zijn verkrijgbaar in alle 
RAL-kleuren (K-250 RAL-waaier) en 
een breed gamma hedendaagse 
structuurlakken aan standaardprijs. 
Verder zijn er ook tal van kleurfolies 
mogelijk. 

Indrukwekkend 
kleurenpalet

De sectionaalpoort SP900 is de standaard Harol-
garagepoort die naar boven openschuift. Onze standaard 
ligt echter hoog, waarbij veiligheid, functionaliteit en 100% 
maatwerk centraal staan.

Max. afmetingen
• 5 m x 3 m (dagopening)

• Max. opp. 15 m2 

5 m

3 
m

Loopdeur

Wens je je garage ook als 
frequente toegang te gebruiken, 
opteer dan voor een loopdeur in 
je garage. Zo moet niet steeds 
de ganse poort open en dicht. 

Onze loopdeuren zijn veilig, 
duurzaam en worden in dezelfde 

kleur en materialen als het 
poortblad afgewerkt. 

De loopdeur is enkel mogelijk op 
de SP900.

Afhankelijk van de beschikbare ruimte biedt Harol 2 
installatievormen aan: een waarbij de veren zich vooraan 
bevinden en een waarbij de veren zich achteraan bevinden. 

Veren achteraan

Zijruimte van 45 mm tot 75 mm

Inbouwhoogte van min. 70 mm

Poorten tot 5000 mm breed

Veren vooraan

Zijruimte van 75 mm

Inbouwhoogte van min. 200 mm

Poorten tot 6000 mm breed

Twee manieren om je poort te installeren

Doordachte robuustheid

Standaard sectionaalpoort
SP900
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Ga voor harmonie en stem je poort 
af op het buitenschrijnwerk. Het 
poortblad en de afwerkings-
profielen zijn standaard verkrijg-
baar in alle RAL-kleuren (K-250 
RAL-waaier) en een breed gamma 
hedendaagse structuurlakken aan 
standaardprijs. Verder zijn er ook 
tal van kleurfolies mogelijk. 

Indrukwekkend 
kleurenpalet

Max. afmetingen
• 3,5 m x 3 m (dagopening)

• Max. opp. 10,5 m2 

3,5 m

3 
m

Verticaal gelijnde panelen voor een rustieke look. 

Naadloze aansluiting op het bovenste afwerkingspaneel (o)

Venster met kruismotief (o)

Sierlijsten zorgen voor een extra dimensie (o)

Met zijn klassieke, houten look past deze poort perfect bij 
de stijl van je klassieke woning. 

Toch geniet je van alle voordelen van een standaard 
sectionaalpoort. Dankzij het innovatieve railsysteem, kan 
je bij deze poort kiezen voor een afwerkingspaneel dat 
naadloos aansluit op je poort. 

Ideaal voor landelijke woningen, zowel bij nieuwbouw als 
renovatie.

Compacte klassieke
r

Klassieke sectionaalpoort
SP900 Classico

(o) = optie

Ontdek de unieke features van een SP900 Classico



Ga voor harmonie en stem je poort 
af op het buitenschrijnwerk. Het 
poortblad en de afwerkings-
profielen zijn verkrijgbaar in alle 
RAL-kleuren (K-250 RAL-waaier) en 
een breed gamma hedendaagse 
structuurlakken aan standaardprijs. 
Verder zijn er ook tal van kleurfolies 
mogelijk. 

Indrukwekkend 
kleurenpalet

Unieke voordelen

• Slechts 5,5 cm nodig aan elke zijkant 
(ultracompact)

• Minder onderdelen nodig zoals 
kabeltrommels, as- en veerbreukbeveiliging

• Mooier voorkomen; het veersysteem zit 
verborgen in de verticale hoeklijsten

Max. afmetingen
• 3 m x 2,25 m (dagopening)

• Max. opp. 6,75 m2 

3 m

2,
25
 m

Innovatief katrolsysteemExtreem duurzame 
dubbele trekveren
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Groots in compactheid

Ultracompacte sectionaalpoort
SP800 Compacto

Voor beperkte garageoppervlakte heeft Harol de SP800 
Compacto volledig nieuw ontworpen. Dankzij enkele 
technische innovaties is er zowel minder zijruimte als 
inbouwdiepte nodig om deze duurzame sectionale poort 
te installeren. Bovendien zijn de veren netjes weggewerkt, 
wat de ruimte meteen groter doet lijken.



Ga voor harmonie en stem je poort 
af op het buitenschrijnwerk. Het 
poortblad en de afwerkings-
profielen zijn verkrijgbaar in alle 
RAL-kleuren (K-250 RAL-waaier) en 
een breed gamma hedendaagse 
structuurlakken aan standaardprijs. 
Verder zijn er ook tal van kleurfolies 
mogelijk. 

Indrukwekkend 
kleurenpalet

Ondanks haar formaat is de XL poort met dezelfde vloeiende beweging te bedienen als de standaard poort.

Een groot gezin met twee wagens of simpelweg een 
autoliefhebber? De extragrote sectionaalpoort SP900 
XL kan je tot 6 meter breed laten plaatsen. Zo zorgt de 
SP900 XL voor comfort en veiligheid en zet je je 
wagenpark warm en droog.

Een grotere poort weegt meer. Toch bedien je de Harol 
SP900 XL met evenveel gemak als de andere 
sectionaalpoorten van Harol. Ze is namelijk op tal van 
plaatsen aangepast aan het zwaardere werk.

Max. afmetingen
• 6 m x 3 m (dagopening)

• Max. opp. 18 m2

• Max. gewicht: 280 kg

6 m

3 
m

Verstevigingen op het poortpaneelDubbele zijscharnieren Extreem stevige hoekprofielen

Unieke voordelen

• Extrastevige kabels in functie van het gewicht  
en kabelbreukbeveiliging

• Plafondmotor
• Getest op 30.000 cycli (open/dicht) voor een 

gegarandeerd lange levensduur
• Massieve veeras voor extra veiligheid

Extra verstevigingen

Om het gewicht van de XL poort te dragen (tot 280 kg), 
voorzien wij extra verstevigingen op tal van plaatsen:

P25

Groots in comfort

Extragrote sectionaalpoort
SP900 XL
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Ga voor harmonie en stem je poort 
af op het buitenschrijnwerk. Het 
poortblad en de afwerkings-
profielen zijn verkrijgbaar in alle 
RAL-kleuren (K-250 RAL-waaier) en 
een breed gamma hedendaagse 
structuurlakken aan standaardprijs. 
Verder zijn er ook tal van kleurfolies 
mogelijk. 

Indrukwekkend 
kleurenpalet

Unieke voordelen

• De Harol SP950 is verkrijgbaar met manuele 
bediening of motorbediening. In beide gevallen 
valt ze op door haar stil en vlot functioneren.

• Zijdelingse panelen zijn afgewerkt met 
polypropyleenborstels om de poort winddicht te 
maken. 

Max. afmetingen
• 6,5 m x 3 m (dagopening)

• Max. opp. 19,5 m2

6,5 m

3 
m

Onderaan het dorpelprofiel 
zijn geleidingsblokjes geplaatst 

voor een soepele geleiding 
en perfecte dichting.

Extreem duurzame loopwagentjes 
uit innovatieve kunststof 

garanderen
een lange levensduur.

Gebruik jij je garagepoort voornamelijk als deur? Dan is 
deze sectionaalpoort van Harol jouw oplossing. 

De SP950 schuift zijdelings open, wat in- en uitgaand 
verkeer vergemakkelijkt. Handig als je thuiskomt met de 
fiets, de wagen, of te voet.

Handige binnenk
omer

Zijdelings schuivende sectionaalpoort
SP950

Meer info:
www.harol.com
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Harol bedrijfspoorten
zijn niet te kloppen
als het op flexibiliteit aankomt!

Wat ook je bedrijfsactiviteit en de daaruit volgende behoeften zjin, 
Harol heeft de oplossing. En het resultaat is altijd van de allerhoogste 
kwaliteit zodat jij je volop op je activiteiten kan focussen.

Een poort op maat van je bedr
ijf

Bedrijfspoorten

Meer info:
www.harol.com



Een stevige oplos
sing

Je wilt ’s nachts de etalages van je zaak afschermen? 
Of de doorgang naar je huis of handelspand blokkeren? 

Met een Harol-rolpoort kies je voor een grondige aanpak. 
Deze poort is niet alleen stil in bediening maar ook 
bijzonder duurzaam. Het resultaat? Je Harol-rolpoort 
staat als een huis. Max. afmetingen

• 5 m x 5,5 m (dagopening)

• Max. opp. 15 m2 

5,5 m

5 
m
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Geleider voor voorzet Geleider voor inbouw  
(40 mm diep)

Geleider voor inbouw  
(60 mm diep)

Voor elke montagesituatie de juiste geleider:

Lamel AD77

Unieke voordelen:

• Twee montagemogelijkheden; inbouw en voorzet
• Extreem duurzame lamel met isolerend schuim 

voor extra stevigheid en veiligheid

Ga voor harmonie en stem je 
rolpoort af op je buitenschrijnwerk.
Kast, geleiders en onderlat zijn 
standaard verkrijgbaar in alle RAL-
kleuren (K250 RAL-waaier) en een 
breed gamma hedendaagse 
structuurlakkleuren.

Indrukwekkend 
kleurenpalet

Rolpoort
RP077



Max. afmetingen
• 5 m x 6 m (dagopening)

• Max. opp. 24 m2 

6 m

5 
m

Geleider voor voorzet Geleider voor inbouw  
(40 mm diep)

Geleider voor inbouw  
(60 mm diep)

Voor elke montagesituatie de juiste geleider:

Geef je rolhek een extra dimensie. 

• Stormrondellen houden het rolhek extra stevig in de geleiders
• Vensterglas (enkel mogelijk bij bladtype 10 en 11)
• Ophefbeveiliging (enkel mogelijk bij elektrische bediening)
• Gekleurde sierstrip (bij bladtype 1 tot en met 5)

P33

Keuze uit een ruim gamma lameltypes:

Sluit af zonder dic
ht te doen

In het gamma Harol-rolhekken vind je beslist dé veilige 
en decoratieve afsluiting voor je onderneming. 

Of je nu een winkeldeur, een bedrijfsdoorgang of een 
etalage wilt afsluiten, onze rolhekken bieden een pasklare 
oplossing voor iedere situatie.

Rolhek
RH800

Ga voor harmonie en stem je 
rolpoort af op je buitenschrijnwerk.
Kast, poortblad, geleiders en 
onderlat zijn standaard verkrijgbaar 
in alle RAL-kleuren (K250 RAL-
waaier) en een breed gamma 
hedendaagse structuurlakkleuren.

Indrukwekkend 
kleurenpalet
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Tijdsklok Handzender Muurzender Smartphone 
of tablet

Niets is zo gemakkelijk, comfortabel en efficiënt als een elektrische motor. Eén druk op de 
knop, en je elektrische poort opent of sluit. Dat gaat snel, zonder dat je spierkracht moet 
gebruiken.

Voor nog meer gebruiksgemak, veiligheid en energiebesparing raden wij het IO-homecontrol 
systeem van Somfy aan. Dat biedt je pas echt het summum van comfort !

Standaard elektrisch RTS IO

✓ Geen lint of stang meer nodig

✓ Meer bedieningsgemak

✓ 1 druk op de knop volstaat

✓ Radiogestuurd

✓  Draadloze zender 

(muurzender, handbediening)

✓ Tijdsklok (o)

✓ Obstakeldetectie

✓ Vorstbeveiliging

✓ Inbraakwerend

✓ Aansluiting op home domotica 

(TaHoma box) (o)

✓  + Alle voordelen van een 

standaard motor

✓  Extraveilig door terugkoppeling 

naar de zender

✓   Mogelijkheid tot instellen van 

scenario’s (o)

✓  Uitgebreide automatisatie-

mogelijkheden (o)

✓  Wereldwijde bediening met status 

update (o)

✓  + Alle voordelen van een  

RTS-motor

                                                                                                                                                (o) = optie

Een greep uit de mogelijkheden: 
3 types motoren, elk met tal van voordelen:

Doe de switch!
Ontdek de vele voordelen 
van onze elektrische rolpoorten

Ultiem comfort!



Superisolerende
sectionaalpoort

SP900 Thermo

Standaard
sectionaalpoort

SP900

Sectionaalpoort voor
klassieke woningen

SP900 Classico

5000 mm

3000 mm

15 m2

75-85 mm

5000 mm

3000 mm

15 m2

75-45 mm

3500 mm

3000 mm

10,5 m2

75 mm

0,99

3 m3/m2.h

✓

o

-

-

1,33

12 m3/m2.h

✓

o

o

o

1,33

12 m3/m2.h

✓

o

-

o

o

o

✓

-

✓

-

-

-

-

o

o

o

✓

-

✓

o

-

-

-

✓

-

o

✓

-

✓

o

-

-

-

✓

vooraan of achteraan

-

hagelwit

hagelwit

✓

✓

o

vooraan of achteraan

-

hagelwit

hagelwit

✓

✓

o

achteraan

o

hagelwit

hagelwit

✓

✓

o 

-

o

o

-

-

o

o

o

o

o

o

o

-

o

o

o

o

o

Compacte
sectionaalpoort

SP800 Compacto

Extragrote
sectionaalpoort

SP900 XL

Zijdelingsschuivende
sectionaalpoort

SP950

Rolpoort

RP077

Rolhek

RH800 

3000 mm

2250 mm

6,7 m2

45-90 mm

6000 mm

3000 mm

18 m2

75 mm

5500 mm

3000 mm

16,5 m2

125-250 mm

5500 mm

5000 mm

15 m2

-

6000 mm

5000 mm

24 m2

-

1,33

12 m3/m2.h

✓

o

o

o

1,33

12 m3/m2.h

✓

o

-

o

-

-

✓

o

o

-

-

-

✓

o

veeras

-

-

-

✓

o

veeras

-

-

o

✓

-

✓

o

-

-

-

✓

o

o

✓

nvt

✓

o

✓

✓

✓

✓

-

o

✓

-

✓

o

-

-

-

✓

-

o

o

o

-

o

-

-

-

✓

-

o

o

o

-

o

-

-

-

✓

in de zijstijl

-

hagelwit

hagelwit

✓

✓

o

vooraan

-

hagelwit

hagelwit

✓

✓

o

-

-

hagelwit

hagelwit

✓

✓

o

-

-

blad 13 kleuren

-

-

-

-

-

o

zelfde kleur als het blad

-

✓

✓

-

-

o

o

o

o

o

-

o

o

o

o

o

-

o

o

o

o

o

-

o

o

o

o

-

-

o

o

o

o

-

Afmetingen

  Maximale breedte 

  Maximale hoogte

  Maximale oppervlakte

  Minimale zijruimte

Comfort

  Isolatiewaarde (b 2500 mm x h 2100 mm)

  Luchtdichtheid (m3/m2.h)

  Gemotoriseerd

  Bidirectionele zenders

  Handbediening

  Renovatierubber

Veiligheid

  SKG-kit

  Ophefbeveiliging

  Obstakeldetectie

  Valbeveiliging

  Veerbreukbeveiliging

  Noodontgrendeling

  Massieve veeras

  Verstevigde staalkabels 

  Dubbele zijscharnieren

  Vingerklembeveiliging

Design

  Plaats van het verenpakket

  Sierlijst

  Afwerking binnenkant

  Kleur scharnieren

  >300 RAL-kleuren

  Structuurlakken

  Kleurfolies

Accessoires

  Loopdeur

  Venster

  Huisnummer

  Brievenbus

  Ventilatierooster

  Sierkader

Overzicht

✓ = standaard    o = optioneel  - = nvt
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1. PLAATSING DOOR SPECIALISTEN
Al onze oplossingen worden geplaatst door experts 
met jarenlange ervaring in de branche. Bovendien 
volgen onze dealers regelmatig opleidingen bij 
Harol om steeds op de hoogte te zijn van de 
laatste montagetechnieken, onderhoud en advies.

2. 100% GEGARANDEERDE KWALITEIT
Als Belgische fabrikant met meer dan 60 
jaar ervaring in het vak zien wij er steeds op 
toe dat onze oplossingen aan de strengste 
kwaliteitseisen voldoen. Bovendien bieden wij een 
kwaliteitsgarantie van 5 jaar op alle producten. 

3. OPLOSSINGEN OP MAAT 
Al onze oplossingen kunnen perfect afgestemd 
worden op uw wensen:

> U kiest uit meer dan 300 RAL-kleuren en 
krasbestendige structuurlakken

> Onze producten zijn zowel bestemd voor 
nieuwbouw als voor verfraaiing/renovatie

> Uitgebreid scala aan opties om uw comfort 
maximaal te verhogen

4. MAKKELIJK TE BEDIENEN 
Al onze oplossingen zijn leverbaar met motor en 
afstandsbediening. Ze kunnen op verschillende 
manieren bediend worden (manueel of elektrisch) en 
gekoppeld worden aan een automatische sturing.

5. FULL SERVICE VAN BEGIN TOT EINDE
Onze dealers staan u bij met raad en daad: 

> U kan bij hen terecht voor juist advies op basis 
van uw wensen en behoeften

> Vragen over kleuren, materialen en onderhoud
> Service na verkoop

Harol: uw partner  
voor de perfecte garagepoort

Meer info:
www.harol.com

Uw Harol Dealer:
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