thema horecazonwering

Rainbowsol Madeira
ook geschikt als
horecascherm
Voor het seizoen 2011 heeft Rainbowsol, naast de uitbreiding van het
Limited Edition programma, ook een geheel nieuw product in haar programma opgenomen. Het betreft de Madeira, een door Rainbowsol geheel
in eigen beheer ontworpen, ontwikkelde en geproduceerde pergolazonwering. Deze zonwering is geschikt voor de particuliere woning, maar ook voor
horecatoepassingen. “Met de Madeira biedt de horecaondernemer zijn
gasten een schaduwrijke zitplaats voor als de zon iets te fel gaat schijnen
op het terras”, aldus Robert Bosch van Rainbowsol.
De Madeira heeft als groot voordeel dat het zonder een grote muurbelasting toch een groot schaduwgevend oppervlak heeft. Dit komt doordat
de cassette, die door middel van verstelbare muursteunen aan de muur
wordt bevestigd, wordt ondersteund door twee voorlijstgeleiders die aan
de voorzijde op vaste, ranke staanders rusten. De voorlijst wordt dus niet
naar voren gebracht door (knik)armen, maar beweegt zich door middels
twee gasveersystemen voorwaarts langs twee geleiders. De hellingshoek is
verstelbaar door de variabele wandmontagesteunen en de staanders worden
met behulp van een vloerplaat op een poer of andere vaste ondergrond
gemonteerd. De bediening vindt plaats door middel van een Somfy RTS
motor.

Windscherm type Alva
van Sunstock Holland

De Madeira kan worden geleverd tot maximaal 6,0 m breed en met een uitval van maximaal 4,5 m en is dus geschikt voor zowel zakelijke (horeca) als

Het Alva windscherm van Sunstock Holland maakt het mogelijk om op een

particuliere toepassingen. De Madeira is standaard leverbaar in crèmewit

(horeca)terras uit de wind te zitten, terwijl een vrij uitzicht gehandhaafd

(RAL-9001) en in de Limited Edition uitvoering, dus in antraciet structuur-

blijft. Het is daarmee een ideaal product voor horecaondernemers.

lak of stargrey.
Het Alva windscherm kan worden voorzien van screendoek Soltis 86.
Daarmee wordt een compromis bereikt tussen het behoud van uitzicht
en zonwering. Door de openingsfactor van het doek blijft het tijdens
een zonnige dag bovendien aangenaam fris achter het windscherm.
Desgewenst kan het windscherm natuurlijk ook worden voorzien van
zonweringdoek (Acryl).
Het doek van het Alva windscherm is door middel van een veersysteem
opgerold in de aluminium behuizing. Door de treklijst naar buiten
te trekken rolt het doek zich af. De treklijst kan vervolgens aan een
staander- of muurbevestiging worden vergrendeld. De geïntegreerde
veer zorgt voor een optimale spanning van het doek. Nieuw is de veerblokkeerknop. Met deze knop kan de veer in uitgetrokken positie worden
vastgezet, waardoor het doek bij wind strakker blijft staan.

Rainbowsol Madeira

De aluminium onderdelen zijn geborsteld. De cassette en treklijst zijn
gepoedercoat en verkrijgbaar in de kleuren RAL-9001 (crèmewit) en
RAL-7016 (antraciet). Nieuw in 2011 is een uitvoering in antraciet
structuurlak (RAL-7016).
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