special horecazonwering

Rainbowsol

PBS

‘De Madeira is ook ideaal voor de horeca’

Compleet assortiment horecazonwering’

Behalve dat het een gewild artikel is voor de particuliere consument, is de

PBS biedt een compleet assortiment horecazonwering. In Tilburg worden

pergolazonwering Madeira ook voor bepaalde horecaondernemingen een

in eigen beheer markiezen en terrasoverkappingen geproduceerd. Voor

interessante oplossing, heeft Rainbowsol inmiddels ervaren. Het betreft

markiezen kan worden gekozen uit diverse modellen uitgevoerd in hout of

een product dat Rainbowsol geheel in eigen beheer heeft ontworpen, ont-

aluminium, handmatig of elektrisch bediend. Terrasoverkappingen kunnen

wikkeld en geproduceerd.

op vrijwel iedere bestaande situatie worden aangepast. De mogelijkheden
met profielen en sierlijsten, beplatingen en kleurstellingen zijn legio. Alle
terrasoverkappingen voldoen aan de veiligheidsnorm van 75 kg sneeuwlast
per m². Naar wens kunnen systemen worden uitgebreid met zaken als
boven- en onderliggende zonwering, zijspiëen, zijwanden, glaswanden en
schuifdeuren.

PBS terrasoverkapping.

Eind 2012, begin 2013 heeft PBS een aantal distributieovereenkomsten
Madeira in stargrey of antraciet structuurlak.

gesloten. Zo zijn de producten van Corradi (exclusief voor vestigingen
Ambiance Zonwering), de aluminium schuifdaken van Ittalum en stalen
schaararmschermen aan het assortiment toegevoegd. De vouwbare pvc-

“Het product heeft als groot voordeel dat zonder een grote muurbelasting

daken van Corradi kenmerken zich door het beweegbare pvc-doek, de

toch een groot oppervlak kan worden beschaduwd”, aldus Robert Bosch van

kwalitatief hoogwaardige constructie van duurzaam hout of aluminium

Rainbowsol. Dit komt doordat de cassette, die door middel van verstelbare
muursteunen aan de muur wordt bevestigd, wordt ondersteund door twee
voorlijstgeleiders die aan de voorzijde op vaste, ranke staanders rusten. De
voorlijst wordt niet op en neer bewogen door armen, maar middels gasveersystemen in de geleiders. De hellingshoek van de Madeira is variabel door
het gebruik van verstelbare wandmontagesteunen. De staanders worden
met behulp van een vloerplaat op een poer of op een vaste ondergrond
gemonteerd. Voor de aandrijving zorgt een RTS motor van Somfy.
De maximale afmetingen van de Madeira zijn 6,0 m breed en 4,5 m uitval.
“Daarmee is het een geschikt product voor zowel zakelijke – horeca – als
particuliere toepassingen”, meent Robert Bosch, “niet in de laatste plaats
omdat de Madeira relatief gunstig is geprijsd.” De pergolazonwering is standaard leverbaar in roomwit RAL-9001 en in de Limited Edition uitvoering,
in antraciet structuurlak RAL 7016 of stargrey RAL 9007.
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Corradi vouwbaar pvc-dak.

