t e rrasoverkappingen

t

h

e m a

Rainbowsol presenteert
terrasoverkapping FiËsta

AVZ
De Piazza® terrasoverkapping van AVZ is sinds de
introductie op de Polyclose in 2008 een succes

Vanaf april brengt Rainbowsol een eigen terras-

gebleken. Ze is goed te combineren met bijvoor-

overkapping op de markt onder de naam Fiёsta.

beeld de Summerlight® verandazonweringen. Om

Het is een volledig eigen ontwerp met een aan-

die reden staat de Piazza® vanaf dit jaar ook in de

tal aantrekkelijke extra´s. Zo wordt er bijvoor-

onlangs uitgebrachte zonweringcatalogus van AVZ.

beeld gebruik gemaakt van kantelprofielen aan

De terrasoverkapping als verbinding tussen huis

zowel de goot- als de muurzijde. Hierdoor kan

en tuin is een ideale aanvulling van het assorti-

de hellingshoek van het dak van de Fiёsta tij-

ment van zonweringbedrijven voor het laagseizoen.

dens de montage nog worden gewijzigd, zonder

De overkapping is standaard verkrijgbaar in RAL

dat de horizontale dakliggers hiervoor hoeven

9001 en in de zeer populaire RAL 7016 antraciet

te worden aangepast. Dat scheelt tijd en ziet er

structuurlak.

bovendien fraai uit.
Een nieuw stijlelement dat dit jaar is toegevoegd
Deze terrasoverkapping wordt standaard gele-

aan het Piazza® assortiment is de Victoriaanse

verd in een extra luxe en krasvaste antraciet-

sierlijst die de overkapping een klassieke uitstra-

grijze structuurlak of in zijdeglans RAL 9001

ling geeft. Ook deze sierlijst is in verschillende

(roomwit). De antracietgrijze structuurlak is ook

RAL-kleuren verkrijgbaar.

bekend van de zonneschermen van de Limited
Edition serie van Rainbow.

De horizontale dakliggers van de Fiёsta bestaan

Om de dealer nog beter te bedienen zal de Piazza®

uit drie delen. Het middendeel wordt aan de

als extra service binnenkort ook op maat gezaagd

De ranke staanders van de Fiёsta bestaan uit

bovenzijde met het glasdragerprofiel uitgebreid,

een voor- en een achterdeel. Dit maakt het een-

zodat dit door kan lopen tot boven de goot. Aan

voudig de hemelwaterafvoer door de staander

de onderzijde van het middendeel wordt een

aan te brengen en eventueel naderhand aan

lichtlijst geklikt waarin spots gemonteerd kun-

te passen. De kamer in het achterste deel van

nen worden (optie). Dit heeft als voordeel dat

de staander is bedoeld om de montageplaat te

de verlichting eenvoudig, met bekabeling, spots

plaatsen. Deze constructie maakt het bovendien

en eventuele trafo’s, vooraf kan worden gemon-

mogelijk de staander van de Fiёsta naderhand

teerd. Hierdoor hoeft niet moeizaam in de dak-

nog in hoogte bij te stellen, zonder dat moei-

liggers zelf te worden geboord en gemonteerd

zame bouwkundige aanpassingen nodig zijn.

maar kan alles vooraf eenvoudig in de lichtlijst
zelf worden geplaatst die heel eenvoudig kan
worden vastgeklikt.
Het Fiёsta verandadak is standaard uitgerust met een dakgoot met een zogenaamde
geїntegreerde volantsleuf. Deze sleuf is niet

kunnen worden geleverd. De tijdwinst die dit ople-

ontsierend, maar biedt de mogelijkheid op een-

vert maakt het mogelijk om ook in drukke periodes

voudige wijze het verandadak aan de gootzijde

snel en flexibel op de vraag van de consument in

af te sluiten met een verandawand (optioneel).

te springen.

Die bestaat uit hoogwaardig polyester zonweringdoek met geïntegreerde zichtvensters en

Het zelf op maat maken van de overkapping is

naar keuze een bevestigingsmogelijkheid aan

eenvoudiger geworden met het vernieuwde zaag-

de onderzijde met verzwaringsijzers of ogen.

programma. Na het ingeven van de door de klant

De Fiёsta wordt volledig op maat geleverd,

maten die het volledig recht afkorten van de profie-

gewenste afmetingen, berekent het programma de
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inclusief polycarbonaat dakplaten. Optioneel

len mogelijk maakt. Zoals alle producten van AVZ is

zijn poeren, verlichting en zijwand.

ook de Piazza® eenvoudig te assembleren.

