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De zipscreen van Rainbowsol is leverbaar in technisch zilver, wit en roomwit
en in de Limited Edition versie.

Zipscreen Limited Edition
De zipscreen in de Limited Edition uitvoering in speciale antracietgrijze
structuurlak is leverbaar zonder meerprijs. Er zijn voor deze serie vier doeken geselecteerd, waaruit de klant zijn keuze kan maken. Ook in de Limited
Edition uitvoering is de zipscreen uitgerust met een Somfy motor met schakelaar. Tegen geringe meerprijs is opwaardering naar een RTS-motor met
een luxe Lounge handzender mogelijk.

Rainbowsol Zipscreen

Rainbowsol
Zipscreen
Voor het seizoen 2010 heeft Rainbowsol een eigen zipscreen geïntroduceerd, naast het bestaande assortiment dat bestaat uit een screen 75, 85,
85-rond, 95 en een ultra-screen. Deze zipscreen, die Rainbowsol zelf heeft
ontwikkeld en in eigen beheer laat persen, heeft een afgeronde designkast
100 met een aparte belijning. De stevige aluminium kapsteunen worden na
de assemblage afgemonteerd met mooi vormgegeven, eveneens uit hoogwaardig aluminium gegoten, schroefloos gemonteerde afdekkappen.
De zipscreen, uiteraard bedoeld voor de grotere oppervlakken, wordt
gemonteerd op elegante geleiders die zowel door de kamer als met
behulp van de gebruikelijke klik-blokjes gemonteerd kunnen worden. Deze
geleiders zijn slechts 40 mm breed. Dat is maar 10 mm breder dan de
standaardgeleiders. Ook de diepte is met 28 mm gelijk aan die van de
standaard geleiders, waardoor het geheel elegant blijft ogen. De geleiders
zijn zowel voor montage op- als in de dag geschikt. Voor de aandrijving is
gekozen voor Somfy motoren, standaard met schakelaar en tegen meerprijs
in RTS-uitvoering.

Rainbowsol screen-85 Limited Edition

Screen-85 Limited Edition
Rainbowsol heeft er dit seizoen voor gekozen om naast de zipscreen ook de
screen-85 in de Limited Edition uitvoering uit te brengen. Ook voor deze
screen geldt dat hij zonder meerprijs wordt uitgevoerd in de welbekende
antracietgrijze structuurlak, dus gewoon voor de prijs van de standaardkleuren. Ook voor deze screen is gekozen voor vier uitstekend bij de grijze
kleur passende doeken. Voor de bediening is de bekende waaier aan bedieningsvarianten beschikbaar, variërend van bandbediening tot en met RTSbesturing. Voor zowel de zipscreen als de screen-85 in de Limited Edition
uitvoering geldt dat deze producten gewoon uit voorraad leverbaar zijn, dus
met dezelfde korte levertijden als de klant van Rainbowsol gewend is.
Rainbowsol Zipscreen Limited Edition
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