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Kreta Limited Edition

Rainbowsol

In het segment uitvalschermen heeft
Rainbowsol het rond gestyleerde

Ibiza plus Limited Edition met optionele led-verlichting

cassettescherm Kreta met wind-

Voor het seizoen 2010 lanceert Rainbowsol de Ibiza plus. Het succes-

vaste armen en robuuste alumi-

volle semi-cassettescherm Ibiza is nu een volledig gesloten cassettescherm

nium afdekkappen. Naast de

geworden. De Ibiza plus is zowel leverbaar in RAL-9001, als in de inmid-

standaarduitvoeringen in

dels bekende antracietgrijze structuurlak. De maximale breedte van dit

RAL-9001 en technisch

scherm is 5,5 m, de maximale uitval 3 m. Het kan worden voorzien van

zilver, is ook van dit

een doek uit de standaardcollectie of van een exclusief voor deze serie

scherm een Limited

geweven doek (905).

Edition uitvoering in
antracietgrijze

Kreta Limited Edition

De Ibiza plus kan worden uitgebreid met een lichtlijst met led-verlichting.

structuurlak

leverbaar. De maximale breedte van

De combinatie wordt dan uitgevoerd met een Somfy RTS bediening voor

de Kreta is 5 m, de

zowel scherm als verlichting. Overigens kan deze optionele verlichtingsunit

voorzien van het speciale doek (902) dat identiek is aan het doek op de

ook achteraf worden toegevoegd.

knikarmschermen Corfu en Ibiza, maar dan met een kleiner rapport.

Rainbowsol prijst de Ibiza plus aan als een fraai en compleet scherm met

AVZ introduceert
nieuw knikarmscherm
Gota®

een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De optionele led-verlichting verwacht men doorgaans alleen bij schermen in het hogere prijssegment.

maximale uitval 1,3 m. Het scherm kan worden

Een scherm met ‘Spaans temperament’
Tijdens Polyclose 2010 heeft AVZ een nieuw knikarmscherm geïntroduceerd dat luistert naar de naam Gota, of ‘druppel’. De naam verwijst naar
het druppelvormige design van het scherm. Enkele belangrijke kenmerken
van de Gota® op een rij:
•

De Gota® is gestileerd naar en heeft dezelfde assemblage- en
installatievriendelijk als de Oliva®.

•

De doekgoot is optioneel.

•

De muursteunen hebben een overloop, zodat de bevestiging ‘op het
werk’ zonder veel moeite kan worden bijgesteld.

Corfu Limited Edition

•

De maximale afmetingen zijn 5,5 x 3,0 m of 6,0 x 2,5 m.            ➤

Corfu Limited Edition met optionele led-verlichting
Het volledig gesloten cassette-knikarmscherm Corfu is een aanwinst in het
assortiment van Rainbowsol gebleken. Ook de Corfu is leverbaar in zowel

AVZ Gota®

RAL-9001 als in de bekende antracietgrijze structuurlak. De maximale
breedte is 6,5 m, de maximale uitval 3,5 m. De Corfu kan op dezelfde wijze
als de Ibiza worden uitgebreid met een lichtlijst met led-verlichting en ook
voor dit scherm kan met het extra doek 905 worden uitgevoerd.
De Corfu is op twee punten verbeterd. De muursteunen zijn vanaf nu 26 cm
breed in plaats van 13 cm eerst, voor een robuustere bevestiging van het
scherm. Een tweede verbetering betreft de armen die voortaan zijn uitgerust
met bandstaal in plaats van kabels. Dat zorgt voor een betere werking en
voor een fraaier uiterlijk.
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