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Knikarmscherm Rainbowsol
Ibiza Limited Edition

Uitvalscherm Rainbowsol Kreta Limited Edition

Brustor
Sunprotection
Knikarmscherm Rainbowsol Corfu Limited Edition

Brustor lanceert in februari een nieuw knikarmschermen ter uitbreiding van zijn toch al zeer ruim

Rainbowsol
Rainbowsol presenteert voor het seizoen 2009

gamma. Het is de B-25 Prestige, gebaseerd op de
schermen zijn uitgerust met een eigentijds

succesvolle B-25 Elite.

designdoek dat speciaal voor deze schermen
is ontwikkeld. Speciale luxe Limited Edition

B-25 Prestige

één uitvalscherm en twee knikarmschermen in

logo’s op de voorlijst en de zijkappen maken het

De B-25 Prestige heeft een gloednieuwe arm

een ‘Limited Edition’ uitvoering. Deze exclu-

geheel compleet.

die qua windbelasting aan de hoogste Europese

sieve schermen kenmerken zich onder andere
doordat ze standaard zijn uitgevoerd in een

normen voldoet. Deze nieuwe arm met vier kabels
Schermen in een luxe uitvoering als de Limited

heeft uiterst robuuste profielen en zeer krachtige

speciaal voor Rainbowsol ontwikkelde antraciet-

Edition uitvoeringen zitten in de regel in

veren. De arm voldoet aan de CE-norm windklasse

grijze fijnstructuurlak. De uitstraling van deze

een beduidend hogere prijsklasse. De Limited

3 tot en met een uitval van 4 m. Ter hoogte van de

lak past uitstekend bij een moderne, eigentijdse

Edition schermen van Rainbowsol zijn qua prijs

elleboog heeft de arm een volledig geïntegreerde en

bouwstijl. Bovendien is een dergelijke lak kras-

echter zeer concurrerend en liggen op hetzelfde

unieke gepatenteerde LED-verlichting.

en slijtvaster dan de normale coatings. Een

niveau als de uitvoeringen in technisch zilver en

ander extra van de Limited Edition schermen

RAL-9001. Aantrekkelijk zijn ook de levertijden

De B-25 Prestige zal in een deel tot 7 m en gekop-

is dat ze zijn afgewerkt met speciale, bijpas-

die kort zijn, zoals klanten dat van Rainbowsol

peld tot 14 m beschikbaar zijn met een uitval van

sende zijkappen die het geheel afronden. De

gewend zijn.

3 m of 3,50 m.
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