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mogelijkheid aan de onderzijde met verzwaringsijzers of bevestigingsogen.

Terrasoverkapping
Fiësta van Rainbowsol

Het dak van de Fiësta kan zowel met polycarbonaatplaten (maximale uitval
4 m) als met glas (maximale uitval 3 m) worden uitgevoerd. De terrasoverkapping wordt standaard geleverd in een luxe en krasvaste antracietgrijze
structuurlak of in zijdeglans RAL 9001 (crèmewit). De antracietgrijze struc-

Vanaf april vorig jaar brengt Rainbowsol onder de naam Fiësta een eigen

tuurlak is ook bekend van de Limited Edition serie van Rainbow. De Fiësta

terrasoverkapping op de markt. Het is een geheel eigen ont-

wordt door Rainbowsol volledig op maat geleverd, inclusief de dakplaten

werp met een aantal aantrekkelijke extra´s. Zo wordt er

uit polycarbonaat of glas. Optioneel zijn poeren, verlichting en verandazij-

gebruik gemaakt van kantelprofielen aan zowel

wanden.

de goot- als de muurzijde. Daardoor
kan de hellingshoek van het dak
van de Fiësta tijdens de montage
nog worden aangepast, zonder dat
de horizontale dakliggers hoeven
te worden aangepast. Dat scheelt
montagetijd en ziet er beter uit.
Omdat de ranke staanders van de
Fiësta uit een voor- en een achterdeel
bestaan, is het eenvoudig om de hemelwaterafvoer in een
staander aan te brengen en eventueel naderhand aan te passen. De kamer
in het achterste deel van de staander is bedoeld om de montageplaat te
plaatsen. Deze constructie maakt het tevens mogelijk om de staander van

Fiësta van Rainbowsol

de Fiësta achteraf in hoogte bij te stellen, zonder dat daarvoor moeizame
bouwkundige aanpassingen hoeven te worden gedaan.
De horizontale dakliggers van de Fiësta bestaan uit drie delen. Het middendeel wordt aan de bovenzijde uitgebreid met het glasdragerprofiel, zodat
dit langer, tot boven de goot door kan lopen. Aan de onderzijde van het
middendeel kan een optionele lichtlijst worden geklikt, waarin spots en de
trafo zijn gemonteerd. Het voordeel daarvan is dat de verlichting met beka-

Piazza® terrasoverkapping nu ook
met gelaagd glas

beling, spots en trafo’s eenvoudig vooraf kan worden voorbereid, waardoor

Als antwoord op de vraag vanuit de markt is de Piazza® terrasoverkapping

moeizaam boren en monteren in de dakliggers wordt voorkomen.

van AVZ nu ook leverbaar voor gebruik met gelaagd glas.

Het Fiësta verandadak is standaard uitgerust met een dakgoot met een
geïntegreerde volantsleuf. Indien niet gebruikt is deze sleuf niet ontsierend,

maar
biedt
mogelijkheid

wel
om

de
het

verandadak op eenvoudige wijze aan
de gootzijde af te sluiten met een optionele
verandawand. Die bestaat uit hoogwaardig
polyester zonweringdoek met geïntegreerde
zichtvensters en naar keuze een bevestigings-
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AVZ Piazza met Solidscreen

