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KKS Insectenwering:
haal alleen het goede
van buiten naar binnen

op maat en binnen een week worden geleverd in een maximale maatvoering
van 1,40 m breed en 2,40 m hoog. Behalve in de reeds bekende kleuren
antraciet, wit, roomwit en zilver is deze rolhor nu dus ook uit voorraad en
zonder meerprijs leverbaar in de Limited Edition uitvoering, in antracietgrijze structuurlak.

Rolhor Argus Limited Edition

“Met de insectenwerende producten van KKS Insectenwering wordt alleen
het goede wat de zomer te bieden heeft van buiten naar binnen gehaald”,
aldus Aart Kamermans. “Rustig eten met de tuindeuren open en genieten
van een goede nachtrust.” KKS profileert zich met als sterke punten:
•

Goede prijs-kwaliteitverhouding

•

Korte levertijden

•

Maatwerk

KKS levert aan particulieren en bedrijven in Zeeland en in de rest van
Nederland. Producten zijn inzethorren, standaard raamhorren, rolhorren
voor ramen en deuren, vaste scharnierende hordeuren, plisséhordeuren
enzovoorts. Nieuw is dat inzethorren nu ook met dunne flens leverbaar zijn.

Plisséhordeur Limited Edition
De plisséhordeur – en wel de originele Japanse uitvoering – is al
jarenlang een succesnummer op de
Nederlandse markt en mag dus ook in
het productenpakket van Rainbowsol
niet ontbreken. Ze is zeer bekend en
gewild in gebroken wit en helder wit
Collectie KKS

en in die uitvoeringen uit voorraad
leverbaar.

Rainbowsol breidt
horrenassortiment uit

Om het palet compleet te maken,
is de plisséhordeur vanaf dit seizoen ook in alle maten, uit voorraad
en zonder meerprijs leverbaar in de

Voor het seizoen 2010 heeft Rainbowsol het horrenassortiment met twee

Limited Edition uitvoering, in antra-

producten uitgebreid:

cietgrijze structuurlak. Natuurlijk zijn
ook de verlengde bovenkoof en de

Rolhor Argus Limited Edition

zogenaamde sets voor montage op de

De rolhor Argus Limited Edition is een uitbreiding op een reeds zeer succes-

dag in deze uitvoering uit voorraad

volle lijn rolhorren. Deze serie – uitgevoerd met of zonder soft-sluiting – kan

leverbaar.

Plisséhordeur Limited Edition
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