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Knikarm-, uitval-en
ensectionaaldeuren
terrasschermen
garagepoorten

Wilms Solitair

maximale breedte van 5,5 m en een maximale uitval van 3,0 m, is er nu
behalve in het succesvolle antracietgrijs structuur ook in de nieuwe Limited
Edition kleur stargrey”, aldus Robert Bosch. “Deze prachtige lichtgrijze
structuurlak heeft een bescheiden ‘ingebakken’ schittering.” Deze kleur is
De superkleine

kast

nu standaard verkrijgbaar, dus zonder meerprijs ten opzichte van roomwit,
en uit voorraad leverbaar, dus zonder lange levertijden.

(230 x 150 mm) is
volledig gesloten en voorzien

Ook de twee andere succesvolle schermen uit de Limited Edition serie,

van een doekschelp die het doek tegen

namelijk de Corfu en de Kreta, zijn nu uit voorraad in stargrey leverbaar.

alle weersomstandigheden beschermt. Met een

De Corfu is een zwaar cassette-knikarmscherm met een zelfdragende con-

uitval van 4000 mm en een maximale breedte van 7000

structie, een maximale breedte van 6,5 m en een maximale uitval van 3,5

mm (in gekoppelde versie zelfs 14000 mm) is dit scherm uiterma-

m. Behalve vanwege de mooie vormgeving wordt dit scherm ook geroemd

te geschikt voor grote terrassen. Overigens oogt het scherm ook in kleinere

om zijn prachtige armen met de geïntegreerde bladveerconstructie die het

afmetingen heel elegant.

uiterlijk van dit scherm perfectioneren.

Wilms heeft ook een goede oplossing voor veranda’s in het assortiment.

De Kreta, het strakke, volledig gesloten cassette-uitvalscherm met stan-

De Serrola is de zonwering voor verandadaken. Het scherm is leverbaar in

daard windvaste armen, is het paradepaardje uit de zeer uitgebreide serie

één deel of gekoppeld, met of zonder knik. De Serrola biedt daarmee voor

uitvalschermen van Rainbowsol. Ook dit scherm is vanaf komend seizoen

praktisch elk serredak een oplossing.

zonder meerprijs leverbaar in de kleur stargrey, naast de reeds bestaande

Wilms heeft de hele productie in eigen beheer. “Dat garandeert niet alleen

zijn de beide terrasschermen ook in stargrey eenvoudig optioneel uit te

kleuren antracietgrijs structuur, roomwit en technisch zilver. Uiteraard
de gekende uitstekende kwaliteit maar verzekert ook betrouwbare leverter-

breiden met een fraai vormgegeven led-lichtbalk die zo is geconstrueerd

mijnen”, aldus een woordvoerder van Wilms. Alles wordt door eigen chauf-

dat het lijkt alsof scherm en lichtlijst één geheel zijn. Deze lichtlijst kan

feurs geleverd en dat op een vaste dag. “Zo weten onze afnemers precies

overigens ook eenvoudig naderhand aan een scherm worden toegevoegd.

op welke dag zij hun knikarmschermen binnenkrijgen en dat is ideaal voor
hun planning tijdens het zonweringseizoen.”

In 2009 en 2010 bestond al de mogelijkheid om de schermen uit de
Limited Edition serie, naast de kleuren 905 en 902 (geel-grijze blokstreep),
uit voeren met andere doeken uit willekeurig welk assortiment. Toch heeft
Rainbowsol een extra investering gedaan om de doekkeuze verder uit te
breiden. Dat heeft het bedrijf gedaan door exclusief een viertal nieuwe
doeken te laten ontwerpen die perfect passen bij de standaardkleuren
antracietgrijs structuur en stargrey structuur van het Limited Edition concept. Het zijn twee fraaie trendy blokstrepen met een licht- en een donkergrijs accent, gescheiden door een dunne, bijna zuiver witte baan, en twee
hiervan afgeleide mooie en moderne uni-kleuren.

Wilms Toscana

“Om de Limited Edition knikarm- en uitvalschermen in het seizoen 2011
extra onder de aandacht te brengen, hebben we weer prachtige nieuwe
brochures laten drukken”, vertelt Robert Bosch. “Daarnaast zullen er weer
showroombanners zijn en is een mooie, speciale Limited Edition stalen- en
doekstalenset beschikbaar. Ook wordt de dealer in het nieuwe seizoen de

‘Succes Limited Edition
concept vertienvoudigd’

mogelijkheid geboden te beschikken over een mooi vormgegeven, compacte
Limited Edition showroompresentatie.”

Nieuw in programma Rainbowsol: de Madeira

Voor het seizoen 2011 heeft Rainbowsol uit Leerdam weer een flink aan-

Voor het seizoen 2011 heeft Rainbowsol, naast de uitbreiding van het

tal nieuwe zaken op het programma staan. “De bekende Ibiza Plus, een

Limited Edition programma, ook een geheel nieuw product in haar pro-

gunstig geprijsd en kwalitatief uitstekend cassette-knikarmscherm met een

gramma opgenomen. 
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