special knik-, uitval,- en terrasschermen

De BX270 heeft tot een breedte van 6 m voldoende aan twee knikarmen.
Vanaf 6 à 7 m wordt het scherm uitgevoerd met drie armen. Bij gekoppelde
schermen (tot een breedte van 12 m) worden vier armen gemonteerd. Het
scherm is leverbaar vanaf maart 2013.

Tiara Limited Edition.

De Tiara is zowel leverbaar voor blinde plafond- als wandmontage, heeft
maximale afmetingen van 5,0 x 3,5 m of 5,5 x 2,5 of 3,0 m en is leverbaar in de kleuren RAL 9001, RAL 9016 en de Limited Edition kleuren
RAL 7016 antraciet structuur en stargrey RAL 9007 structuur. Het scherm
is heel montagevriendelijk en wordt nagenoeg ‘blind’ gemonteerd, zonder
zichtbare bevestigingen. In de elleboog van de armen, die kunnen worden
afgesteld tot een hoek van 45°, is door de gepatenteerde Protected Power®
technologie geen enkele kabel of band te zien. “Uiteraard valt het scherm –
zoals men dat van Rainbowsol gewend is – in de categorie zeer betaalbaar”,
aldus Robert Bosch.

Rainbowsol
Trendzetten met nieuwe producten
“Voor het zonweringseizoen 2013 heeft Rainbowsol weer een aantal aansprekende noviteiten in petto”, aldus Robert Bosch van Rainbowsol. “Het
is natuurlijk erg belangrijk dat je als leverancier en fabrikant elk seizoen
weer een aantal nieuwe producten kunt presenteren. Dat hoort bij onze rol
als fabrikant. We reserveren er middelen voor, zelfs als de economie en
het weer niet meewerken. Dat betekent concreet dat we voor het seizoen
2013 weer een aantal interessante nieuwe producten klaar hebben staan,
waaronder een nieuw knikarmscherm.”
Nieuw knikarmscherm Tiara®
Het nieuwe cassettescherm Tiara® heeft een zeer aparte, eigentijdse vormgeving. Volgens Rainbowsol is het zijn tijd ver vooruit en met geen enkel

Ibiza Plus met twee nieuwe doeken in taupe.

ander scherm in de markt te vergelijken. Door zijn strakke vormgeving en

Twee nieuwe Limited Edition doekdessins

slanke uiterlijk is de Tiara® uitermate geschikt voor moderne consumenten.

Speciaal voor de Limited Edition schermen Corfu®, Ibiza Plus®, Madeira®,

“Jonge, succesvolle consumenten die in modern vormgegeven woningen

Kreta® en Tiara® heeft Rainbowsol dit najaar twee nieuwe doekdessins laten

in nieuwbouwwijken wonen, zullen zich door het puristische, moderne en

ontwerpen. Het zijn een streepdoek (dessin 935) en een unidoek (dessin

tijdloze design van de Tiara® tot dit scherm aangetrokken voelen”, is Robert

494), beide in de populaire kleurschakering taupe. In de nieuwe stalensets

Bosch overtuigd.

zullen deze kleuren worden meegenomen.
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