thema screens

Rainbowsol verbetert Zip
Screen voor nieuw seizoen
Voor het seizoen 2012 heeft Rainbowsol zijn succesvolle Zip Screen verbeterd, die door een technische aanpassing inmiddels sinds geruime tijd
leverbaar is tot een breedte van 4,60 meter. De gebruiksmogelijkheden zijn
daardoor aanzienlijk vergroot.
De Zip Screen heeft een afgeronde designkast 100 met een aparte belijning. De kast heeft daardoor een eigen gezicht. Dat wordt nog versterkt
doordat de aluminium kapsteunen worden afgemonteerd met mooie,
eveneens uit hoogwaardig aluminium gegoten, schroefloos gemonteerde
afdekkappen. De geleiders kunnen zowel door de kamer als met klikblokjes
worden gemonteerd. Ze zijn met 40 mm slechts 10 mm breder dan standaardgeleiders en met 28 mm even diep. De geleiders zijn er behalve in de
Zon 121/60

vertrouwde htf-uitvoering voor op de dagmontage, ook in een lhtf-uitvoering
voor montage in de dag. De gebruikte motoren zijn van Somfy, standaard
met schakelaar en tegen meerprijs in RTS-uitvoering.

Zon 120/60

Nestor Company lanceert
Makroll
Nestor Company lanceert met de nieuwe reeks Makroll een kwalitatief
gamma aan verticale screens van het merk Vektor Sunprotection. De
Makroll screens zijn beschikbaar voor zowel binnen- als buitenopstelling en
laten zich onopvallend integreren in zowel nieuwbouw als renovatie. “De
bijzonder robuuste en toch zeer compacte vormgeving van deze screens
Rainbowsol Zipscreen Ral 9001.

geven hen een unieke positie in de markt”, aldus Thierry de Wachter van
Nestor.

Zip Screen en Screen 85 in stargrey
De Zip Screen van Rainbowsol is leverbaar in technisch zilver, wit, roomwit

De dikwandige kasten van de Makroll screens worden vervaardigd uit hoog-

en – tegen meerprijs – in alle RAL-kleuren. Daarnaast is deze screen zon-

waardig geëxtrudeerd aluminium en kunnen worden afgewerkt in diverse

der meerprijs leverbaar in de Limited Edition uitvoering, in de inmiddels

kleuren. Voor screens tot 4 m hoog en 3,40 m breed is een kast met een

bekende antracietgrijze structuurlak, maar ook in de nieuwe kleur stargrey.

diameter van 120 mm beschikbaar, voor screens met een maximale hoogte

Voor de Zip Screen en de Screen 85 Limited Edition kan worden gekozen

van 6,50 m en tot 4,50 m breed een kast met een diameter van 160

uit het volledige assortiment Swela doeken. Behalve de Zip Screen blijft

mm. Een stevige onderlat garandeert de stabiliteit en grote doeken blijven

ook de Screen 85 zonder meerprijs in de Limited Edition kleur stargrey

strak dankzij verstevigingsribben. Op en neer bewegen van het screendoek

leverbaar. Voor zowel de Zip Screen als de Screen 85 in Limited Edition

gebeurt met rvs kabels en de bediening kan zowel manueel als volledig

uitvoering geldt dat deze kleuren uit voorraad leverbaar zijn.

gemotoriseerd.
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