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Voorstelling Bedrijf
Horpirol BVBA is een jong dynamisch bedrijf, gespecialiseerd in het monteren van zonnewering in de breedste
zin van het woord. Tevens helpen we u ook graag bij alle
type’s van rolluiken tot rolhekkens en sectionale poorten.
We streven ernaar met een beperkte groep medewerkers
een persoonlijke correcte service te kunnen geven en
telkens opnieuw een creatieve realisatie af te leveren op
maat van de klant. Hierdoor kunnen we ook onze kosten
laag houden en de sterkste prijs aanbieden voor het beste
product.
Pieter Poelvoorde, zaakvoerder van
Horpirol BVBA is gepassioneerd door
alle type’s van zonnewering, hiervoor
gaat hij ver buiten de grenzen om
telkens opnieuw de nieuwste trends
op te zoeken om die ene wens van
de klant te kunnen aanbieden. We
zijn onafhankelijk naar merken en
dat zorgt natuurlijk voor alle vrijheid
naar onze klanten. Hoe groter de zonnewering, hoe groter
de kick om dit tot een mooi einde te kunnen brengen.
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Wij komen aan huis langs om offerte te maken met de
nodige productstalen, dit is volledig vrijblijvend en hierbij
heeft u ook alle kleuren die je kunt vergelijken met de situatie waar de producten zullen komen.
In de volgende pagina’s ziet u enkele realisaties met hun
technische mogelijkheden om u zo te kunnen overtuigen
waarom elke klant telkens voor Horpirol kiest.

Rolluiken
Onze rolluiken worden altijd vervaardigd uit alu geisoleerde hoogwaardige lamellen met een omkasting in alu of als inbouw geplaatst.
Hierbij hebben we veel soorten van
lamellen beschikbaar naargelang de
afmetingen van de toepassing.

Veiligheidsrolluiken
Met onze veiligheidsrolluiken hebben we de nieuwste trends voor u
binnengehaald met als topper onze
transparante veiligheidsrolluiken die
uit slagvaste polycarbonaat bestaan.
Deze rolluiken hebben een transparantie van 80% en hebben fiscale
voordelen is sommige gemeentes.
U kan uw etalage ook laten renderen na sluitingsuren met een veilig
gevoel.
We hebben natuurlijk ook tal van
andere types van veiligheidsrolluiken.
Voor al onze modellen en vrijblijvende offerte zie www.horpirol.be

www.horpirol.be
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Zonnetenten
In onze zonnetenten onderscheiden we
2 types van systemen:

Compacte systemen:
Deze zijn naar vorm heel compact samengesteld, maar
wel beperkt in omvang. De meeste systemen gaan
max. tot 6m breedte en 3m uitval. Al deze systemen
zijn rondom mooi afgesloten in een hoogwaardige alu
omkasting in Ral- of standaardkleur. Deze systemen worden chemisch verankerd met inox draadspillen op beide
uiteinden van het systeem.

Robuuste systemen:
Deze zijn naar vorm voorzien om grotere afmetingen te kunnen afwerken. De systemen zijn meestal koppelbaar tot 16m en
kunnen tot 4m uitval maximum openschuiven. Je kunt deze ook
uitrusten met extra’s zoals spotjes, terrasverwarming, enz...
Deze zonnetenten worden ook chemisch verankerd met inox
draadspillen op verschillende punten over de gehele lengte.
Voor onze modellen en vrijblijvende offerte zie www.horpirol.be
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Verandazonnewering
Topfix Renson:
De topfix ziet er van buitenaf niet anders uit dan
de normale fixscreen. Van binnen is hij echter wel
uitgevoerd met een spanmechanisme. Hierdoor kan
het doek in elke richting rollen. Ze zijn bedoeld voor
schuine beglazing die een kleine oprolkast (10cm)
vereist. Met een 100% verduisterend doek zijn ze
ook de ideale vervanger voor de grotere voorzetrolluiken. Ze kunnen in max.5 m breedte en 2,5m lengte
uitgevoerd worden.

Verandascreens (X-line en VZ 2000):
De verandascreens zijn verkrijgbaar in 2 uitvoeringen van
spanmechanisme. De VZ 2000 werkt met sterke nylonkoorden
en een trekveer in de onderlijst. De X-line heeft een duurdere
torsieveer spansysteem met platte kevlarlinten. Hierdoor is de
spanning groter op het doek en kan hij ook een uitvallengte aan
van 8 x 6m. Standaard is het systeem uitgevoerd met een soltis
86 doek die onderhoudsvrij is en nog veel licht doorlaat, maar
alle warmte blokkeert. De systemen werken enkel elektrisch en
het frame is standaard wit of bruin. Natuurlijk ook in andere
ral-kleuren verkrijgbaar.
Voor al onze modellen en vrijblijvende offerte zie
www.horpirol.be

www.horpirol.be
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Stormvaste Screens
De nieuwste trends in screens zijn de stormvaste screens van Renson. In
dit type screens hebben wij een gespecialiseerde ploeg die dagelijks deze
systemen plaatst over volledig België zonder enige meerprijs.
Deze systemen zijn in kastmaten 85, 100 of 150 mm verkrijgbaar, zowel als
inbouw als voorbouwtoepassing.
Screensafmetingen gaan maximaal tot 6m breedte en tot 6m hoogte met een
maximale oppervlakte van 22m2. Deze screens worden gebruikt in 1ste plaats
als zonnewering maar ook als ventilatie/insectenwering en privacy.
In vele bedrijven hebben ze ook al hun weg gevonden.
Daarnaast bieden we ook de klassieke niet stormvaste screens aan die erg
geschikt zijn voor kleinere ramen.
Voor onze modellen en vrijblijvende offerte zie www.horpirol.be
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Terrasoverkappingen
Stormvaste Lagune Renson:
De terrasoverkapping Lagune van Renson heeft een
stormvast dak met ritssysteem die elektrisch kan
openschuiven. Hierdoor kan de Lagune het ganse jaar
door gebruikt worden en bepaal je zelf uw comfort.
Hij kan in 1 systeem tot max. 6m breedte aan en
5m uitvallengte. Optioneel kan hij aan de zijkanten
en/of voorzijde gesloten worden met een fixscreen.
Deze oprolbare doeken hebben waterdichte
eigenschappen en zijn toch lichtdoorlatend.

Cubola en Pergoline:
De strakke vrijstaande terrasoverkapping van de Cubola
is een vernuft systeem die 4 x 4m aankan. De Cubola kan
volledig vlak werken en elektrisch onder helling geplaatst
worden. Hierdoor oogt deze overkapping enorm strak en
design. Verder kan hij uitgebreid worden met andere systemen in de lengte en breedte. Hij is ook compatibel om
zijkanten of voorzijde uit te breiden van andere systemen.

De pergoline is een terrasoverkapping die altijd aan de
woning gekoppeld wordt. De waterafvoer gebeurd zijdelings door de speciale zijgeleiders. Het systeem is standaard verkrijgbaar in 2 kleuren. Hij kan tot 5m breedte
aan en maximum 7m uitval.
Voor al onze modellen en vrijblijvende offerte zie
www.horpirol.be
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Reclamezonnewering
Markiezen en vaste kapjes:
•
•
•
•
•

zonnewering en publiciteit in 1 systeem
vast of optrekbare systemen
in alle ral-kleuren verkrijgbaar
hoogwaardig aluminium frame
digitale prints en persoonlijke ontwerpen mogelijk

Reclamevlaggen:
•
•
•
•
•

hoogwaardige inox spansets
optioneel inox verlichting mogelijk
bijspannen van banner mogelijk
alle maatwerk mogelijk
digitale prints en persoonlijke
ontwerpen mogelijk

Voor al onze modellen en vrijblijvende offerte
zie www.horpirol.be
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Insectenwering
Plisséhor:
De plisséhor is de topper van technisch vernuft. Eenvoud en compact zijn de
eigenschappen en hierdoor de ideale oplossing insectenwering voor schuiframen of
deuren op uw appartement of waar reeds een rolluik geplaatst is.
Ze zijn verkrijgbaar in standaard wit of cremewit en mits supplement in alle ralkleuren. Hoogtes tot 3m zijn geen uitzondering en uiteraard heel kindvriendelijk.

Hordeur of schuifhor:
De klassiekers van onze insectenwering zijn de alu stevige hordeur of schuifhor
met ingewerkte handgreep en robuuste alu profielen die in elk ral-kleur kunnen
gepoedercoat worden. Ze zijn standaard uitgevoerd met een magneetstrip in
de profielen en kunnen uitgerust worden met deurpomp, schopplaat of andere
opties.
Door de eigen productie kunnen we de hordeuren uitvoeren met zonnewerend
doek en dus perfect combineerbaar met uw screens en een stuk sterker dan de
standaard insectengaas.
Voor al onze modellen en vrijblijvende offerte zie www.horpirol.be
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Soliday C
Het Soliday C-systeem is een eenvoudig te bedienen zonnezeil. Door
het gepatenteerde spansysteem lijkt
het zeil vrij door de lucht te zweven.
Het rolt automatische op en af
via de diagonale as en is traploos
verstelbaar in elke positie. Standaard is dit zonnezeil uitgerust met
een windsensor, zodat ook bij uw
afwezigheid het systeem veilig sluit
bij een opstekende wind. Het zeil is
gemaakt van waterdicht Austrosail
Nano. Vanuit de hoeken is het zeil in
straalvormige banen gesneden wat
zorgt voor een zuiderse nautische
uitstraling.

Een Soliday zonnezeil is modern
vormgegeven en geeft u een extra
comfortabele leefruimte. Elk Soliday
zonnezeil wordt op maat gemaakt
en aangepast aan uw persoonlijke
wensen. De masten zijn leverbaar
in aluminium of inox. Alle wandbevestigingen zijn gemaakt van inox
wat zorgt voor een hoogwaardige
uitstraling.
Technische details:
Maximale lengte diagonaal as 11,5 m
Maximale uitrollengte per zijde 7 m
Maximaal zeiloppervlakte 80 m2

Soliday M
Het Soliday M-systeem is een eenvoudig met de hand op en uit te rollen zonnezeil. Met het spankoord zet
u het zonnezeil in elke gewenste positie vast. Met dit M-systeem is het
mogelijk een zeer groot schaduw
oppervlak te creëren. Elk Soliday
zonnezeil wordt op maat gemaakt
en aangepast aan uw persoonlijke
wensen. De masten zijn leverbaar
in aluminium of inox. Alle wandbevestigingen zijn gemaakt van inox
wat zorgt voor een hoogwaardige
uitstraling.
Het zeil is gemaakt van Austronet.
Dit is een zeer sterk weefsel met
kleine gaatjes waardoor het altijd

aangenaam is om onder dit zonnezeil te verblijven. Austrosail is
gemakkelijk te onderhouden en
eenvoudig te reinigen.
Het M-systeem is voorzien van een
veiligheidsklem om schade door een
plotselinge windvlaag te voorkomen.
Optioneel kunt u kiezen voor een
verlagingsrail, hierdoor is het
mogelijk om bijvoorbeeld ’s avonds
bij een laag staande zon het schaduw oppervlak te vergroten.
Technische details:
Maximale lengte diagonaal as 15 m
Maximale uitrollengte per zijde 9 m
Maximaal zeiloppervlakte 65 m2

Soliday CS
Het soliday CS systeem is een
oplossing voor grote diepe terrassen of houtskeletbouw. Dit systeem
is vergelijkbaar met een Soliday C
maar ipv een diagonale as rolt deze
as langs de muur op. Dit systeem
kan waterdicht uitgevoerd worden
en heeft een eenvoudige strakke
oprolbuis uit alu anodisé. Het doek
wordt op spanning gehouden door
2 masten in alu of inox die voorbij
het terras staan. Dit systeem is
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optioneel uitvoerbaar met 1 of 2
verlagingspunten voor privacy of
laagstaande zon of wind.
Het doek heeft een trapezium vorm
met afmeting naar keuze.
Technische details:
maximale aslengte : 8 m
Maximale uitval : 7 m
Maximale zeiloppervlakte : 55 m2

Stormvaste zonnezeilen
De nieuwste trends in zonnezeilen zijn onze stormvaste
systemen. Afgestemd op het belgische weerklimaat. Voor
deze systemen werken we met gekromde doeken die een
speelse vorm weergeven naar architectuur en uitzicht.
Deze zonnezeilen starten met een 3D ontwerp die tot in
de kleinste details uitgetekend word om zo een correct
beeld en schaduwoppervlak te kunnen voorspellen naar
de klant.
Deze systemen worden zelf ontwikkeld en uitgetekend
door ons ontwerpbureau die alle mogelijkheden uittekend. Deze tekeningen vormen de basis voor de samenstelling van de patronen van het zeil.
Op ieder systeem wordt er een op maat gemaakt katrol-

www.horpirol.be

mechanisme ontwikkeld die in de masten verwerkt zit,
om de klant gebruiksgemak te garanderen als hij dit zeil
wil afbouwen in de winterperiode.
Ieder hoekpunt wordt voorzien met de nodige
verstevigingen en veiligheden naar overbelasting.
De doeken krijgen ook een beschermcoating tegen vuil
en schimmelvorming en kunnen na langere periode ook
chemisch gereinigd worden.
Bij dit type van zeilen is de fantasie eindeloos en niets
onbereikbaar.
Voor onze modellen en vrijblijvende offerte zie
www.horpirol.be
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Specials
Deze rubriek is voor wie het speciale te gewoon is of voor wie graag extreem
bouwt, deze systemen vallen bij de meeste van onze collega’s uit de boot.
Vanaf hier gaan wij verder om tot het uiterste te gaan en de grenzen af te
tasten van wat mogelijk is.
Voor veel klanten moeten we dan ook de systemen aanpassen aan het
uitzicht van het gebouw.
Dit kan gaan over extreem grote buitenscreens zonder geleiders of grote
rolgordijnen tot alle schuine beglazing en andere moeilijke vormen.
Hierbij bespreken we samen alle mogelijke oplossingen.
Voor onze modellen en vrijblijvende offerte zie www.horpirol.be
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Voor meer inlichtingen over uw realisatie en voor een
goede prijs-kwaliteitsverhouding voor uw product,
contacteer ons voor een gratis offerte. Bel ons voor een
bezoek aan huis of een afspraak in onze showroom.
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Showroom
Stationstraat 72 | 8700 TIELT
Tel.: 0475/411.849 | Fax: 051/40.77.90
www.horpirol.be | info@horpirol.be
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