THEMA ROLLUIKEN

SunCircle: drie lijnen rolluiken

Rainbowsol laat weten dat het vanaf dit seizoen een aantal verbeteringen in

De rolluiken binnen het productgamma van SunCircle worden verdeeld

is de MY 442. Daarnaast is uiteraard ook de HK 842 van Heroal in het assor-

het rolluikenaanbod heeft doorgevoerd. De basislamel voor het type Populair

in drie lijnen. “De rolluiken van de lijnen SunCircle en Lumenguard zijn

timent opgenomen. Verder is het hele assortiment rolluiken van Rainbowsol

algemeen bekend om hun kwaliteit en exclusiviteit”, aldus Wouter Roos van

uitgerust met de rolluikkast met de gepatenteerde scharnierverbinding. “Die

SunCircle. Twee jaar geleden heeft SunCircle daar een nieuwe budgetlijn

is niet alleen fraai om te zien, maar daarnaast ook erg handig in de mon-

genaamd PR-Konsept aan toegevoegd.

tage, omdat de voorkap in de bovenkap scharniert en daarin ook direct blijft
hangen”, legt Robert Bosch uit. Hierdoor zijn er geen extra schroeven in de
voorzijde van de voorkap meer nodig.

PR-Konsept
Naast screens en zonwering omvat de PR-Konsept lijn ook rolluiken. Ze
hebben de standaard 40-lamel en zijn uitgerust met een motor van Simu.
“De scherpe prijsstelling zorgt ervoor, dat de prijs-kwaliteitverhouding zeer
interessant is te noemen”, meent Roos. Binnen de budgetlijn wordt een
garantietermijn van vijf jaar gehanteerd, in tegenstelling tot de standaard
zeven jaar bij de andere twee productlijnen. PR-Konsept biedt voldoende
kleurmogelijkheden, de keuze tussen een afgeschuinde of een ronde kast
(zonder meerprijs) en unieke koppelingen voor brede rolluiken. “Allemaal

Rainbowsol heeft vijf verschillende rolluiken in het assortiment die hoofd-

eigenschappen die ervoor zorgen dat zelfs de budgetlijn van SunCircle garant

zakelijk verschillen in de maximale breedte van het rolluik:

staat voor een kwalitatief hoogwaardig product”, concludeert aldus Roos.

•	Het basisrolluik Populair is uitgerust met de verbeterde lamel MY 442
die tot 3 m breed kan worden toegepast. De gerolvormde, op 45° afge-

‘Rolluiken Rainbowsol Limited
Edition uitvoering uitermate
succesvol’

schuinde kast is leverbaar in tien kleuren, in de kastmaten 150, 165, 180
en 205 mm.
•	Het daaropvolgende type is het Heroal HK 842-rolluik dat tot een breedte
van 3,6 m gaat. Ook bij deze rolluiken weer dezelfde kastkeuze. De lamellen zijn leverbaar in acht kleuren.
•	Het derde type is het Mini E rolluik met een pantser uit Heroal Mini E
lamellen, leverbaar in negen kleuren. De maximale breedte van het Mini

Rainbowsol biedt alweer enige tijd de rolluiklijn Limited Edition aan, onder

E rolluik is 3,8 m.

andere in de populaire kleur stargrey (RAL 9007 structuur). Dit rolluik is ont-

•	Alle minirolluiken kunnen optioneel worden uitgevoerd met een ronde kast

wikkeld om de lijn Limited Edition producten, uitgevoerd in antracietgrijze

en eventueel dito geleiders. Ronde kasten zijn uitsluitend leverbaar in de

of stargrey structuurlak, te completeren. Het rolluik Limited Edition heeft

kastmaten165 en 205 mm.

een zware geëxtrudeerde, driedelige kast – die zowel in een afgeschuinde

•	Voor de nog grotere oppervlaktes en voor rolpoorten heeft Rainbowsol het

als in een ronde uitvoering leverbaar is –, geleiders met borstels en lamel-

Jumbo rolluik. Het heeft een kast van 255 of 300 mm en is leverbaar

len in drie bijpassende kleuren. “Superieure kwaliteit en uitstraling die het,

in zeven kleuren. De speciale, extra stevige geleiders zijn 85 mm breed

ondanks het iets hogere prijsniveau, goed doet in het assortiment”, aldus

(gebruikelijk is 53 mm). De stevige en stabiele lamel heeft een dek-

Robert Bosch.

breedte van 55 mm en is leverbaar in zes kleuren.
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