THEMA KNIKARM- EN UITVALSCHERMEN

De Tiara® is zowel leverbaar voor blinde plafond- als wandmontage. De
armen laten geen enkele kabel of band in de elleboog zien. Het scherm
heeft een maximale afmeting van 5,0 x 3,5 m en is leverbaar in de kleuren
RAL 9001, RAL 9016, en de nog steeds populaire Limited Edition kleuren
RAL 7016 antraciet structuur en RAL 9007 stargrey structuur. De Tiara®
is uiterst montagevriendelijk. De armen zijn af te stellen tot een hoek van
45°. “Uiteraard valt het scherm, zoals mensen dat van Rainbowsol gewend
zijn, in de categorie ‘zeer betaalbaar’”, besluit Robert Bosch zijn betoog.
Nieuwe doekcollectie op alle schermen
“De Rainbow Collection wordt vanaf 2014 uitgebreid met een nieuwe,
geheel eigen doekcollectie in een verrassend mooie, nieuwe presentatie”,
aldus Bosch. De doekcollectie, bestaande uit geselecteerde items uit de
collecties van een aantal gerenommeerde doekfabrikanten, omvat circa
120 streepdessins en ongeveer 60 unidoeken. “Een ruime keuze dus,
waardoor men met deze collectie al het mooie in één heeft”, constateert
Robert Bosch.
De actie-uitvoeringen van de zonneschermen van Rainbowsol krijgen met
de uitbreiding van de doekcollectie een nieuwe look, want ze zullen voortaan worden uitgerust met een gratis, modern en eigentijds vormgegeven
rechte volant. Rainbowsol benadrukt dat de zonneschermen in de Limited
Edition uitvoeringen gewoon met de bekende, speciaal voor deze serie
geweven, doeken leverbaar bliven.

Rainbowsol presenteert
Nieuw knikarmscherm Tiara®

Om de dealer in de gelegenheid te stellen om de doekcollectie nog beter te
presenteren, heeft Rainbowsol met ingang van dit jaar een volledig nieuwe
range stalenboeken. Die bestaat uit aparte boeken voor de collectie streepdoeken, voor de collectie unidoeken, voor de collectie screendoeken en tot
slot twee aantrekkelijk presentaties voor de actiedoeken en de doeken uit

Een van de doelstellingen van Rainbowsol voor het zonweringseizoen 2014

de Limited Edition serie. “Uiteraard is er ook gezorgd voor een mooie col-

is om het nieuwe knikarmscherm Tiara® verder te positioneren. “Dit scherm

lectie hangstalen”, besluit Robert Bosch. “Met deze zeer uitgebreide doek-

is een zeer aparte, eigentijdse verschijning”, aldus Robert Bosch van

collectie kan de zonweringspecialist zijn klanten in principe alle moderne

Rainbowsol. “Dit tweebuis cassettescherm heeft een vormgeving die zijn

en gewenste doekuitvoeringen aanbieden.”

tijd ver vooruit is. De Tiara is daardoor met geen enkel ander scherm in de
markt te vergelijken.”
Door zijn strakke vormgeving en slanke uiterlijk is de Tiara® volgens Robert
Bosch uitermate geschikt voor de moderne consument. “Een puristisch,
modern en tijdloos design. Jonge, succesvolle consumenten die de modern
vormgegeven woningen in de nieuwste nieuwbouwwijken bewonen, zullen
zich absoluut tot dit scherm aangetrokken voelen.”
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