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Ook wordt een groot assortiment horren aange-

naar keuze uit te voeren met scharnieren of kne-

boden voor de doe-het-zelfmarkt. Daarbij kan de

vels en leverbaar in de kleuren wit, roomwit of

consument kiezen tussen snel aan te brengen

technisch zilver.

systemen en duurzame oplossingen die jarenlang meegaan.

Rainbowsol biedt twee typen rolhorren aan, de
rolhor Super met afgeschuinde kast en de rolhor

Vliegenhorren zijn er zowel in standaard- als in

Argus. Beide zijn leverbaar met Softsluiting De

luxe versie voor ramen, deuren en dakvensters.

Argus is er in vier kleuren, te weten wit, roomwit,

Ze worden aangeboden in eenvoudig samen

zilver en antracietgrijs.

te stellen kant-en-klaarkits. Verticale lamellen
bieden een groter gebruiksgemak en laten bij

In het gamma raamhorren heeft Rainbowsol ver-

deuren de vrije doorgang bestaan.

der nog een plisséraamhor, geschikt voor zowel
horizontale als verticale bediening en ook toepas-

De meest comfortabele oplossing voor deuren

baar voor schuine dakramen. Plisséraamhorren

en ramen is de rolhor. Het horgaas rolt op in een

zijn leverbaar in RAL 9001 en tegen meerprijs in

cassette, waar het buiten het insectenseizoen

elke andere gewenste RAL-kleur.

gerust in opgeruimd kan blijven zitten.

Rainbowsol

WMG International Unique hor

WMG
International

In het programma deurhorren van Rainbowsol is

WMG International heeft een volwaardig pro-

het belangrijkste product, naast een vaste- en een

gramma Dreamline producten voor insecten- en

rolhordeur, de bekende, originele Japanse plis-

zonwering. Het bedrijf wil zich onderscheiden

séhordeur. Bij Rainbowsol is deze deur in zowel

door de breedte en de kwaliteit van zijn produc-

de normale als de XL-uitvoering in alle maten snel

ten, maar ook door een regelmatige update naar

Fabrikant van zonwering Rainbowsol uit Leerdam

en uit voorraad leverbaar, zonder bezorgkosten.

zijn dealers. Dealers kunnen online bestellen en

heeft ook een uitgebreid gamma aan insectenhor-

Naast de deuren zijn ook alle originele toebeho-

krijgen ook online hun orderbevestigingen retour

ren in het leveringsprogramma. Dat begint met

ren leverbaar, zoals een schuine onderstrip voor

met daarop de levertijden. Recentelijk hebben

een eenvoudige inklemhor, geschikt voor alumi-

schuine dorpels, een verlengde bovenkoof en een

de dealers nieuwe prijslijsten in PDF-formaat

nium, kunststof en houten draai-kiepramen. Deze

set voor montage op de dag. De plisséhordeur is

ontvangen.

inklemhorren zijn leverbaar in zeven RAL-kleuren

behalve in de standaardkleuren gebroken wit en

alsmede in technisch zilver. Een voorzethor is

helder wit ook in elke RAL-kleur leverbaar.

Hor Unique
Unique is een hor voor kunststof kozijnen. Het
profiel voor deze hor wordt speciaal voor WMG
International gemaakt. De naam Unique zegt het
eigenlijk al: deze hor is de enige in zijn soort. De
bevestiging in het kozijn gebeurt met roestvrij
stalen beugeltjes die slechts op vier plaatsen
5 mm breed tegen het rubber aandrukken. Dit
verschilt met een standaardhor die rondom het
rubber indrukt. Gebruik van de hor Unique heeft
als grote voordeel dat het hang- en sluitwerk van
de kunststof kozijnen niet meer hoeft te worden
nagesteld. In de winter, als de horren uit de
kozijnen zijn gehaald, is er geen overlast meer
door tocht, omdat het rubber niet is platgedrukt.
Volgens directeur Olaf Willemsen van WMG
International is onderscheidend vermogen heel
belangrijk. “De huidige crisis zal ongetwijfeld
niet ongemerkt aan ons voorbij gaan, maar biedt
ook kansen. Gelet op kwaliteit en prijs is het

Raibowsol rolhor Super
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zeker aantrekkelijk voor dealers om bij WMG
International informatie op te vragen.”

■

