t

Verano screens
De kwaliteit en groei van de Verano
Screens is niet onopgemerkt gebleven”,

h

e m a

garagepoorten
screens
en sectionaaldeuren

‘ZIP-screen van
Rainbowsol gaat
breder in 2011’

merkt Kees-Jan van Dongen van Verano
op. “Zowel in de projectmatige als in de
particuliere sector is het marktaandeel toe-

Voor het seizoen 2011 heeft

genomen. Door ons eigen confectieatelier

Rainbowsol haar succesvolle zip-

en een enorm assortiment aan doeken en

screen verbeterd. Naast een uit-

kleuren, wordt de productietijd minimaal

breiding van het geleiderarsenaal,

gehouden en is de leverbetrouwbaarheid

is deze screen door een techni-

gewaarborgd.” Het assortiment screens

sche aanpassing nu leverbaar tot

van Verano, waaronder de succesvolle Ritz

een breedte van 4,60 m.

Screen, is zowel breed als diep, met een
groot aantal kapmodellen, schuin of recht.

Deze zip-screen, die Rainbowsol

Voor projecten levert Verano desgewenst

zelf heeft ontwikkeld en ook in

uitgebreide technische ondersteuning door

eigen beheer laat persen, heeft

een eigen projectafdeling.

een afgeronde designkast 100. “De kast heeft een heel aparte belijning

Verano Ritz Screen nog groter

aldus Robert Bosch van Rainbowsol. De stevige aluminium kapsteunen

De Ritz Screen heeft bij Verano een belangrijke plaats in de productgroep

worden na de assemblage afgemonteerd met mooi vormgegeven, even-

en is daardoor bijzonder mooi om te zien, met een geheel eigen gezicht”,

screens. De standaard Ritz Screen is leverbaar tot een maximale hoogte

eens uit hoogwaardig aluminium gegoten, schroefloos gemonteerde

van 3,5 m.

afdekkappen.

Ritz Screen XL

De zip-screen, uiteraard bedoeld voor de

De Ritz Screen XL is leverbaar tot een maximale hoogte van 6 m en een

grotere oppervlakken, wordt gemonteerd

maximale breedte van 4 m. Het maximaal met de Ritz XL te realiseren

op elegante geleiders die zowel door de

oppervlak bedraagt 18 m². Voor een hogere stabiliteit is de Ritz Screen XL

kamer als met behulp van de gebrui-

standaard uitgerust met een speciale XL onderlijst.

kelijke klik-blokjes gemonteerd kunnen

Concurrerende Satiné doeken

mm breed, maar 10 mm breder dan de

worden. Deze geleiders zijn slechts 40
Met de Satiné doeken (geïntegreerd in de Metallic collectie) biedt Verano

standaard geleiders. De diepte is met 28

polyester screendoeken voor een zeer concurrerende prijs.

mm gelijk aan die van de standaardgeleifoto van ZIP-screen in
Limited Edition uitvoering stargrey

ders. “Het geheel blijft daardoor elegant
ogen”, aldus Bosch.

De geleiders zijn er naast de vertrouwde htf-uitvoering voor montage op
de dag nu ook in een lhtf-uitvoering, wat montage in de dag gemakkelijk
mogelijk maakt. Voor de bediening is gekozen voor Somfy motoren, standaard met schakelaar en tegen meerprijs in de RTS-uitvoering met luxe
lounge handzender.
De zip-screen van Rainbowsol is behalve in de Limited Edition versie ook
leverbaar in technisch zilver, wit en roomwit.
In de Limited Edition uitvoering kan de zip-screen behalve in de inmiddels
Dubbelwandige aluminiumprofielen met licht- en luchtspleten met een gewicht van circa
6,2 kg/m². De ophanging wordt tweezijdig vastgezet, zodat lichte verschuivingen van de
profielen onmogelijk worden.

bekende antracietgrijze structuurlak nu ook worden uitgevoerd in de nieuwe
structuurlak stargrey. Voor het doek van de zip-screen Limited Edition kan
een keuze worden gemaakt uit het volledige assortiment Swela doeken. 
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