
Ga voor  
extra comfort 

Verwarming, zonnewerende 
screens, schuifwanden, 

verlichting …
Harol  
Brera
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Multifunctionele 
terrasoplossing
Zit u graag in de schaduw?  
Kantel dan de lamellen waardoor 
u van een optimale luchtcirculatie 
profiteert.  Zo loopt u tijdens de 
zomermaanden zeker geen kans 
op oververhitting. Wil u genieten 
van een warme winterzon? Open 
dan het schuifdak volledig en laat 
alle zonlicht én warmte binnen. 

Zonlichtregeling

Schuif het dak open voor een maximum aan zonlicht.

Luchtcirculatie

Krijg de gewenste ventilatie door de luchtstroom af te 
stellen.

Zonlichtregeling & regenbescherming

Sluit het dak volledig voor een volledige bescherming 
tegen zonlicht, UV-stralen of regen.

Buitengewoon genieten  
het hele jaar door

Langer buiten genieten? Met Brera is alles mogelijk! Met Brera breit u 
naadloos een verlengstuk aan uw woning of creëert u plek in de tuin waar 
het fijn vertoeven is. Brera is uniek in zijn soort omdat zijn dak volledig 
kan openschuiven. Zo bekomt u een maximale lichtinval. Wil u liever wat 
meer schaduw? Bij het sluiten van het dak, kantelen de lamellen en wordt 
het zonlicht gefilterd. Op die manier wordt een optimale luchtcirculatie 
gegarandeerd. Zo is het tijdens de zomermaanden ook aangenaam zitten 
onder een Brera lamellendak. 

U kan deze buitenleefruimte nog verder uitrusten met glaswanden, 
ledverlichting en verwarming. Hierdoor kan u langer genieten van uw terras. 
Wilt u uw buitenleefruimte steeds op een goede temperatuur en beschermd 
tegen regen? Dan zijn de sensoren die de stand van het lamellendak 
automatisch regelen, een goede keuze.

Lamellen

De lamellen sluiten aan op de gootprofielen die het 
overtollige water afvoeren via de poten. Zo hebt u minder 
kans op waterinfiltratie, zelfs wanneer u de lamellen kantelt. 

Design

Het strakke, vlakke design van het lamellendak komt 
mooi tot uiting wanneer het volledig gesloten is.

Maximum aan lichtinval tijdens de wintermaanden

Indien Brera aangebouwd is aan de woning en volledig 
geopend wordt, krijg je een maximum aan zonlicht 
binnenhuis. Bovendien belemmert het bijeengevouwen 
lamellenpakket de zichtbaarheid niet.

Kies voor extra comfort 
met volgende opties
 ß Dimbare ledverlichting (RGB)
 ß Verwarming
 ß Glazen wanden 
 ß Zonnewerende screens 
 ß Sensoren (zon-, regen-,  

temperatuur- en windsensor)



* De aluminium profielen worden voorbehandeld, zodat de laklaag beter hecht en resistent is tegen corrosie en UV-stralen.
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Premium 
kwaliteit

Buitengewoon,  
bioklimatisch buitenleven.

Installatie
caret-right Om de installatie te vergemakkelijken worden 

de onderdelen tot macro-samenstellingen 
voorgeassembleerd. 

caret-right Om een goede waterafvoer te garanderen, wordt het 
afwateringssysteem voorbereid en afgedicht waar nodig.

caret-right Programmatie van de led-verlichting op de handzender 
en de programmatie van de motoren is reeds in de fabriek 
uitgevoerd.

caret-right Het technische gedeelte (transformatoren, regelunits, 
ontvangers en bedradingsdozen) is gemakkelijk te 
bereiken. 

Onderhoud
caret-right Controleer of de waterafvoeren niet verstopt zijn.

caret-right Het kader en de lamellen zijn eenvoudig te reinigen met een 
zacht zeepsopje.

Duurzaam
caret-right Het energieverbruik — voor het bedienen van ventilatie, 

verwarming, verlichting en verkoeling — is zeer laag.

caret-right Alle materialen waaruit de Brera vervaardigd is, zijn voor 
99% recycleerbaar.

caret-right Dankzij de natuurlijke energie van zon en wind (= de 
regeling van zonlicht en luchtstroming) is het onder een 
Brera lamellendak aangenaam vertoeven.

Esthetiek
caret-right De Brera producten hebben een strakke, sobere, maar 

toch verfijnde vormgeving.

caret-right Geen zichtbare bevestigingselementen. 

caret-right Talrijke opties voor nog meer comfort: glazen 
schuifwanden, screens, verwarming, dimbaar ledlicht, …

caret-right Beschikbaar in alle RAL-kleuren en een ruim gamma aan 
lakken en structuurlakken aan standaardprijs.

Kleuren*

8 standaardkleuren:

Optie: Alle RAL-kleuren en een ruime keuze uit 
structuurlakkleuren

Iron grey

Corten  

Grey sand

White sand

Ivory sand

White semi-gloss

Ivory semi-gloss

Silver grey

STRUCTUURLAKKLEUREN
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Basic Superior Premium
STRUCTUUR
Max. breedte van  
module (mm) 4300 4500 4500

Max. diepte van module  
met 4 voetpalen (mm) 5850 6000 6100

Max. hoogte voetpaal (mm) Geen voetpalen long-arrow-alt-right inbouw! 2700 3000
Afmeting voetpaal (mm) Geen voetpalen long-arrow-alt-right inbouw! 150 x 100 150 x 150
Lamellenafstand (mm) 200 200 200

Koppelbaar Niet koppelbaar Koppelbaar in breedte  
en diepte

Koppelbaar in breedte  
en diepte

Geïntegreerde waterafvoer Waterafvoer  via waterspuwer Waterafvoer via voetpaal Waterafvoer via voetpaal

BEDIENING
Io-motor Standaard Standaard Standaard
Handzender Optie Optie Optie

PERSONALISATIE  &  COMFORT
Raso Screens N.v.t N.v.t Optie
Glaswanden (SF20) N.v.t Optie Optie
Ledstrips (RGB) Optie Optie Optie
Zon- en windsensor Optie Optie Optie
Regensensor Optie Optie Optie
Temperatuursensor Optie Optie Optie
Verwarming Optie Optie Optie

Harol behoudt zicht het recht om technische wijzingen in de hierboven besproken producten aan te brengen. 

Toepassingen
Horeca, hotels, woningen, 
tuinen, zwembaden …

Afmetingen
caret-right  Maximale afmeting 

van 1 module (voor 
Brera Premium)  
4,5 m x 6,1 m

caret-right  Brera Superior en 
Brera Premium 
kunnen zowel in 
diepte als in breedte 
gekoppeld worden

Sturing
De Brera beschikt over een 
io-sturing, dewelke kan 
aangesloten worden op 
het io-homecontrolsysteem 
voor 
gebouwautomatisering

mouse-pointer io-homecontrol.com

Garantie
caret-right  5 jaar productgarantie

caret-right  Zeer windbestendig: 
Beaufortklasse 9,  
dit wil zeggen tot 
90 km/h in gesloten 
toestand bij een dak 
van 4 m x 4 m
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