special SCREENS

Sunstock Holland

Geleiding
Leverbaar zijn drie soorten geleiders. De standaard geleider is 45 x 34 mm.

LockScreens

Een tweede type heeft dezelfde afmetingen, maar een dichte achterzijde.

Voor de Lock(rits)Screen zijn er verschillende typen geleiding beschikbaar,

Dat zorgt voor een fraaie afwerking bij toepassing van de LockScreen in

waardoor hij kan worden gebruikt als screen, verduisteringsscreen, wind-

combinatie met bijvoorbeeld de terrasoverkapping Capella of een terras-

scherm/blokker en als terrasafdichting bij bijvoorbeeld een terrasoverkapping

zonwering als de SunCover. Het derde type is de contrageleider die 15 mm

of de vrijstaande zonwering SunCover. Meestal wordt gekozen voor elektrische

hoger is dan de standaard geleider en geschikt voor contramontage. Doordat

bediening van de LockScreen, maar handbediening is eveneens mogelijk.

de kapsteunen op twee manieren in de geleider kunnen worden geplaatst,
kan de screen 15 mm worden uitgevuld of contra gemonteerd. Het afdekprofiel is voor alle drie de geleiders gelijk.

ZIP-screen van Rainbowsol
dit jaar in zowel 100 als
125-uitvoering verkrijgbaar
Voor het seizoen 2013 heeft Rainbowsol de ZIP-screenlijn uitgebreid.
Nieuw in het assortiment is de ZIP-screen 125, die hetzelfde design heeft
als de 100-uitvoering. De ZIP-screen 125 kenmerkt zich door een grotere
maatvoering tot maximaal 5,4 m breed en 4,0 m hoog tegen 4,6 m breed
en 2,2 m hoog voor de ZIP-screen 100.

De LockScreen is er in verschillende modellen, waarbij kastvorm en -maat
verschillen:
•

schuin: LockScreen 85, 95, 105 en 125 mm

•

recht: LockScreen 85 en 95 mm

•

afgerond: LockScreen 85, 95, 105 en 125 mm

Daarbij zijn drie verschillende onderlijsten leverbaar: recht, afgerond en
extra zwaar (recht). De maximale afmetingen zijn: 5 m breed x 3 m hoog of
3 m breed x 5 m hoog (15 m2).

Rainbowsol Zipscreen LE.

Deze ZIP-screens hebben een afgeronde designkast kast 100 of 125 die
Rainbowsol zelf heeft ontwikkeld en in eigen beheer laat persen. “Door de
aparte belijning van de kast is het esthetisch een fraai product met een
geheel eigen gezicht”, aldus Robert Bosch. “De aluminium kapsteunen
worden na assemblage afgemonteerd met mooi vormgegeven, eveneens uit
hoogwaardig aluminium gegoten, schroefloos gemonteerde afdekkappen.”
De ZIP-screens – uiteraard bedoeld voor de grotere oppervlakken – worden
Contramontage

Montage met
uitvulling van 15mm

gemonteerd op elegante geleiders, die zowel door de kamer als met behulp
van klikblokjes kunnen worden gemonteerd.
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Ook voor de Screen-85 kan worden gekozen uit het volledige assortiment
Swela doeken. Voor de bediening kan worden gekozen voor alle bedieningsvarianten, van bandbediening tot en met RTS- of io-motor. Voor zowel de
ZIP-screens als de screen-85 in Limited Edition geldt dat Rainbowsol deze
producten uit voorraad kan leveren.

Rainbowsol Zipscreen Limited Edition.

Deze geleiders zijn slechts 40 mm breed (slechts 10 mm breder dan standaardgeleiders). De diepte is met 28 mm gelijk aan die van standaardgeleiders. De geleiders zijn behalve in de vertrouwde htf-uitvoering voor montage
op de dag, ook in lhtf-uitvoering voor montage in de dag leverbaar. Voor de
aandrijving is gekozen voor Somfy motoren, standaard met schakelaar en

De Coulisse Screen
Collection: een combinatie
van uitstraling en
uitmuntende technische
eigenschappen

tegen meerprijs in RTS- of io-uitvoering.  
Coulisse presenteert de Coulisse Screen Collection. Dit brede assortiZIP-screen Limited Edition stargrey

ment screenstoffen omvat de bestaande collectie van Coulisse, aange-

De ZIP-screens van Rainbowsol zijn standaard leverbaar in technisch zil-

vuld met een nieuw, innovatief screenconcept, onder de naam Screen

ver, wit en roomwit, optioneel in alle RAL kleuren en standaard ook in de

Essential. Binnen dit concept zijn doeken met dezelfde optiek in vier

Limited Edition uitvoering, in antracietgrijze structuurlak, maar ook in de

openheidsfactoren verkrijgbaar, waardoor functionaliteit en een uni-

nieuwe structuurlak stargrey. Voor de ZIP-screens Limited Edition kan wor-

forme uitstraling kunnen worden gecombineerd. Ook nieuw zijn unieke,

den gekozen uit het volledige assortiment Swela doeken. Ook in de Limited

decoratieve screenvarianten met subtiele grafische dessins en doeken

Edition uitvoering hebben de ZIP-screens een Somfy motor met schakelaar,

met een sfeervolle linnenlook. Met deze toevoegingen biedt Coulisse

tegen meerprijs op te waarderen naar een RTS- of io-motor met handzender.

nu een compleet assortiment screendoeken die zowel binnen als buiten
kunnen worden toegepast in woningen en kantoren. Alle screendoeken

Screen-85 Limited Edition stargrey

in de collectie worden gemaakt van polyestergarens en zijn per rol en

Naast de ZIP-screens in de Limited Edition Stargrey blijft ook de screen-85

uit voorraad leverbaar, grotendeels in een breedte van 2, 2,5 en 3 m. Ze

in de Limited Edition leverbaar. Ook voor deze screen geldt dat hij zonder

zijn vlamwerend, geschikt voor beprinting en worden geleverd met een

meerprijs zowel in de antracietgrijze als in de nieuwe stargrey structuurlak

garantie van vijf jaar.

kan worden uitgevoerd.

Veilig
Coulisse screens zijn uitvoering getest. Met een CLASS II-standaard
hebben ze de hoogst haalbare Oeko-Tex Standard 100 certificering voor
screens bereikt, wat betekent dat ze net zo veilig zijn als textiel die
voor kleding wordt gebruikt. Door een antibacteriële coating is er een
minimale kans op vlekken, aangroei van geurveroorzakende bacteriën
en schimmelvorming. Bovendien dragen ze bij aan een veilig binnenklimaat, wat wordt onderstreept met een Greenguard Children & Schools
Rainbowsol Zipscreen Limited Edition stargrey.

certificering.
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