knikarm- en uitvalschermen

RainbowSol breidt uit met
prachtig nieuw pand
‘Een mooie vervolgstap binnen onze ambities’
De hal net na de officiële oplevering.

Marcel van der Gun (l) en Robert Bosch van RainbowSol in de nieuwe hal.

Een blik op de façade van de nieuwe hal van RainbowSol in
Leerdam.

“Ik denk dat dit een mooie vervolgstap is op

organisatie groeit in activiteiten, dealernetwerk

produceren en leveren. Dat vraagt de markt van

alle ambities die we een aantal jaren geleden

en omzet, dan moet je dus ook op het logistieke

ons. Maar intussen ontvangen we in Leerdam

hebben ingezet”, vervolgt Van der Gun. “En het

vlak anticiperen. We kunnen door dit nieuwe

in diezelfde periode ook de profielen om de

geeft ons ook weer de ruimte om in de toekomst

pand beter inspelen op de golfbewegingen die

winterproductie op gang te krijgen. Daar heb je

nieuwe stappen te maken.” Daar heeft hij niets

een seizoensbedrijfstak nu eenmaal kenmerken.”

dus ruimte en vierkante meters voor nodig. We

te veel mee gezegd, want in 2009 is ook al een

Maar liefst 3.500 vierkante meter op twee niveaus; RainbowSol heeft de stap gezet om
verder te kunnen groeien in het nieuw opgeleverde pand in Leerdam.

Het jaar 2011 is een bijzonder jaar voor het in Leerdam gevestigde RainbowSol. Dit voorjaar wordt een
prachtig nieuw pand – met een vloeroppervlakte van 3.500 vierkante meter – in gebruik genomen. Het
perceel, nieuw gebouwd in 2010 en 2011, is gevestigd op hetzelfde bedrijventerrein waar RainbowSol
al jarenlang het eerste en het tweede pand heeft. “We zijn er ongekend blij en tevreden mee”, zegt een
opgetogen Marcel van der Gun van RainbowSol.
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maken een soort kapitaalslag op dit moment.

ander nieuw pand in gebruik genomen om de

Groei-effect

We zijn onze logistiek continu aan het optima-

gestage groei en de toenemende behoefte aan

Van der Gun denkt dat de groei van de orga-

liseren. Het nieuwe, modern geoutilleerde pand

voorraad- en werkruimtes op te vangen.

nisatie vooral te danken is aan het ‘lef’ dat al

levert daar een fantastische bijdrage in.”

jaren wordt getoond. “Een goed voorbeeld daar“Ik erken dat het soms wel lastig is om in tijden

van is en blijft de Limited Edition. We hebben

Opfrissing

van economische time out zulke grote beslissin-

daarmee gezien dat we een flinke groei van het

Het jaar 2011 was overigens niet alleen het jaar

gen te nemen, maar we hebben altijd vertrouwen

aantal klanten hebben kunnen bewerkstelligen.

waarin het nieuwe pand in gebruik werd geno-

gehad in de keuzes die we een aantal jaren gele-

Het concept is aangeslagen en de Nederlandse

men. Ook werden de eerste stappen gezet op

den hebben gemaakt”, vertelt Van der Gun ter-

consument is er zeer in geïnteresseerd. Voor het

weg naar een nieuwe huisstijl. “Noem het maar

wijl hij vol trots rondloopt in het net opgeleverde

seizoen 2011 is het Limited Edition-concept

een prachtige opfrissing”, zeggen Van der Gun

pand. “We willen een voorloper zijn en creatief

verder vergroot met een extra, zeer trendy kleur;

en Bosch bijna in koor. “De nieuw ontwikkelde

blijven in het bedenken van de wijze waarop we

dat heeft een cumulatief groei-effect in werking

uitingen zien er wat strakker uit. Het vertrouwde

de markt tegemoet treden. Ondernemen bete-

gezet.”

beeld is geoptimaliseerd. We hebben daar van-

kent bovendien tegelijkertijd in staat zijn om je

zelfsprekend goed over nagedacht. We hebben

te blijven aanpassen aan de dagelijkse realiteit.

Robert Bosch vertelt intussen dat er een year-

diverse voorstellen van onze ontwerper bestu-

De kracht zit wat mij betreft onder andere in het

round werkprogramma is. “In het hoogseizoen

deerd en hebben gekozen voor een stijl waar we

houden van voldoende voorraden. En als je als

hebben we uiteraard een grote focus op het

weer een aantal jaren mee voort kunnen.”

►
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Triggeren
Van der Gun en Bosch vinden het lastig om de

LIMITED EDITION

ambities voor de komende jaren goed te verwoorden. “Er zijn immers heel veel variabelen

Rainbow Collection, Madeira

waar je niet altijd invloed op hebt”, zegt Van der

De pergolazonwering Madeira is speciaal ontwikkeld voor toepassingen waarbij een grote breedte

Gun. “Zo was voor iedereen in de markt – denk

gecombineerd kan worden met een extra grote uitval. De doordachte constructie, gecombineerd

ik – het jaar 2007 een echt topjaar. Maar in de

met sublieme techniek, zorgt voor jarenlang schaduwplezier.

jaren erna is er in de economie natuurlijk wel
het een en ander gebeurd. Daar valt bijna niet

Doordat de aan de muur gemonteerde

op te anticiperen. Dat doet echter niets af aan

kast ondersteund wordt door de hori-

onze ambitie dat we innovatie altijd hoog in het

zontale liggers, die op hun beurt weer

vaandel hebben en dat we onze kracht – mooie,

op de verticale staanders rusten, ont-

vernieuwende producten voor een aantrekke-

staat een zeer stevige constructie die

lijke prijs – continu zullen blijven uitnutten. We

toch een geringe muurbelasting en een

blijven de markt triggeren met onze creativiteit.

grote windvastheid geeft.

En dat lukt heel goed. We zien namelijk tegelij-

ADVERTENTIE

kertijd dat we vaak worden gekopieerd. We zien

Cassette

dat als een compliment; we zien het echter wel

De elegant vormgegeven en geheel gesloten cassette wordt door

weer als een uitdaging om volgende stappen te

middel van stevige gietaluminium kombeugels aan de muur bevestigd.

bedenken. We lopen zo hard als we kunnen; we

Door de uitgekiende constructie van deze kombeugels kan de cassette, en

willen gestaag groeien, maar ook niet te snel.

hierdoor dus het hele systeem, kantelen en kan men dus de hellingshoek op

Processen moeten immers wel behapbaar blij-

eenvoudige wijze aanpassen.

ven, vooral ook omdat we de klanten centraal
willen blijven stellen. Geen tot op de vierkante

Liggers en staanders

millimeter uitgedokterde marketingplannen dus.

De positie van de liggers, en hiermee dus ook die van de staanders, kan men binnen bepaalde

We vertrouwen op onze instincten, en dat bleek

grenzen nog zelf aanpassen. Hiermee ontstaat de vrijheid die soms nodig is voor de positiebepa-

succesvol in de laatste jaren. Daar is ons nieuwe

ling van de staanders. Deze blijven immers permanent in het zicht, net als de liggers, ook als het

pand in Leerdam het ultieme bewijs van.”

doek volledig in de cassette opgeborgen zit. De staanders worden in de regel door middel van

■

meegeleverde montageplaten op betonpoeren geplaatst die net onder het maaiveld verdwijnen.
Voorlijst
Het doek wordt naar voren gebracht door middel van de voorlijst, die in gesloten toestand
volledig in de cassette verdwijnt. Het doek wordt op spanning gehouden door een
ingenieus systeem van gasveren die onzichtbaar in de liggers zijn weggewerkt.
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