THEMA BUITENJALOEZIEËN

van hoogwaardige materialen een bijzondere uitstraling aan een huis

motor en lamellen worden vervolgens door middel van een steeksysteem –

of gebouw. Door het ruime kleuraanbod kunnen zij bovendien perfect

te vergelijken met de montage van bijvoorbeeld rolluiken op de geleiders

worden afgestemd op de buitengevel.”

geplaatst en vastgezet.

Rainbowsol:
‘buitenjaloezieën winnen
langzaam maar zeker terrein’

De buitenjaloezieën van Rainbowsol kunnen – net als het resterende programma – worden geleverd in de bekende Limited Edition uitvoering. Kast,
geleiders, onderlat en afstandhouders zijn dan uitgevoerd in de inmiddels
bekende kleuren antracietgrijs structuur 7016 of stargrey RAL 9007. Voor
de bijbehorende lamellen kan worden gekozen uit de kleuren RAL 7016,
9006 en 9007.

Alweer voor het tweede jaar heeft Rainbowsol raffstores, oftewel buitenja-

“We kunnen concluderen dat de buitenjaloezieën van Rainbowsol een nutti-

loezieën, in het assortiment. Ze worden standaard geleverd met gekraalde,

ge en fraaie uitbreiding van ons productenpakket zijn”, aldus Robert Bosch

80 mm brede aluminium lamellen die standaard zijn uitgerust met

van Rainbowsol. “Ze zijn een uitstekende completering van ons assortiment

meegekraalde rubber strips die het geluid dempen. De lamellen zijn stan-

verticale buitenzonweringen dat ook screens, zipscreens en rolluiken omvat.

daard leverbaar in vijf kleuren, te weten RAL 9006, 9007, 9016, 7016

Buitenjaloezieën passen uitstekend in dit plaatje en winnen langzaam maar

en 7035. Bij grotere aantallen zijn de lamellen in elke andere gewenste

zeker terrein in ons land.”

RAL kleur leverbaar. Kasten, die zowel in rechthoekige L- als U- vorm
leverbaar zijn, geleiders, afstandhouders en onderlat kunnen in elke RAL
kleur worden uitgevoerd.

Dessol-store: ‘wat maakt
Dessol-store buitenjaloezieën
aantrekkelijk?’
De ontwikkeling, productie en assemblage van systemen voor buitenzonwering binnen de NV Schelfhaut gebeurt onder de merknaam Dessol.
Een van de blikvangers in het gamma van Dessol zijn de buitenjaloezieën
Dessol-store.
Buitenjaloezieën werden voorheen vrijwel uitsluitend toegepast bij kantoren en bedrijfspanden, is de ervaring van Dessol. In deze situaties wordt
de gevel veelal vooraf
voorzien van een geïntegreerde koof waar
een groot jaloezieënpakket in kan worden
opgetrokken. De huidige trend is dat Dessol-

De buitenjaloezieën van Rainbowsol hebben een relatief korte levertijd. Ze

store buitenjaloezieën

worden uitsluitend vervaardigd uit hoogwaardige Zwitserse componenten.

steeds vaker ook in

Zo zijn de lamellen voorzien van gekraalde openingen voor het optrekband,

de particuliere woon-

waardoor geen kwetsbare en slijtagegevoelige kunststof beschermings-

sector en de horeca

randen nodig zijn om te voorkomen dat het band slijt. Buitenjaloezieën van

worden toegepast.

Rainbowsol worden uitsluitend elektrisch aangedreven. Daarvoor worden al
dan niet afstandbediende Somfy motoren gebruikt.

Dessol

Naast de standaard ophangmogelijkheden kunnen de buitenjaloezieën

die

van Rainbowsol ook als een zelfdragend systeem worden geïnstalleerd. In

buitenjaloezieën aan-

dat geval hoeven alleen de geleiders te worden gemonteerd. De kast met

trekkelijk maken:

onderscheidt

een aantal redenen
de

Dessol-store
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