thema buitenjaloezieën

Rainbowsol:

‘BUITENJALOEZIEËN
OOK IN LIMITED
EDITION’
Rainbowsol heeft alweer voor het vijfde jaar
buitenjaloezieën in het assortiment. “De interesse voor deze productgroep neemt nog
steeds toe”, constateert Robert Bosch, “niet
alleen projectmatig in de kantooromgeving,
maar ook voor de moderne consument.” Volgens Bosch hoort dit product – naast screens
en rolluiken – daarom eigenlijk in het standaard assortiment verticale zonwering van
elke dealer, is de mening van Bosch. “De dealer gebruikt vaak het argument dat de klant
niet naar buitenjaloezieën vraagt, maar volgens ons komt dat mede omdat men het niet
laat zien in de showroom!”

“Onze buitenjaloezieën zijn standaard leverbaar met gekraalde, aluminium 80 mm C- of Z-lamellen die leverbaar zijn in de vijf RAL kleuren 9006, 9007, 9016, 7016 en 7035”, vervolgt Bosch. “Bij grotere aantallen zijn de lamellen overigens ook in elke andere gewenste RAL
kleur leverbaar. De lamellen zijn standaard uitgerust met rubberen,
meegekraalde geluiddempende strips. De kasten, die zowel in een
rechthoekige als een afgeronde versie besteld kunnen worden, zijn
in elke RAL kleur leverbaar. Dat geldt uiteraard ook voor de geleiders,
de afstandhouders en de onderlat.”

De buitenjaloezieën van Rainbowsol worden opgebouwd uit uitsluitend
hoogwaardige Zwitserse componenten. “Ze hebben daardoor een relatief lange levensduur”, zegt Bosch. “De lamellen worden bijvoorbeeld
voorzien van gekraalde koordopeningen, waardoor geen kwetsbare en
aan slijtage onderhevige kunststof beschermingsranden nodig zijn om
te voorkomen dat het band slijt.” Voor de aandrijving, die uitsluitend
elektrisch mogelijk is, wordt gebruik gemaakt van Somfy motoren, al
dan niet afstandbediend.
Naast de standaard ophangmogelijkheden bieden de buitenjaloezieën
van Rainbowsol ook de mogelijkheid gebruik te maken van een zelfdragend systeem. Dan hoeven alleen de geleiders te worden gemonteerd en
rust de kast met motor en lamellen door middel van een steeksysteem – te
vergelijken met de montage van bijvoorbeeld rolluiken – op de geleiders.

Limited Edition
Uiteraard kunnen de buitenjaloezieën van Rainbowsol – net als het resterende programma – ook worden geleverd in de bekende Limited Edition uitvoering. Kast, onderlat, geleiders en afstandshouders zijn dan in
de inmiddels bekende kleuren antracietgrijs structuur (RAL 7016s), stargrey (RAL 9007s) en sparkling black uitgevoerd, met bijpassende lamellen in de kleuren RAL 7016, 9006 of 9007.

Buitenjaloezieën van Rainbowsol staan volgens Robert Bosch ook prachtig bij een
moderne woning.
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“We kunnen concluderen dat buitenjaloezieën van Rainbowsol een nuttige en fraaie uitbreiding van het productenpakket van de zonwering
specialist vormen en eenuitstekende aanvulling op verticale zonwering als
screens en rolluiken”, besluit Robert Bosch. “Buitenjaloezieën passen perfect in dit rijtje en winnen zoals gezegd langzaam terrein in Nederland.”

