thema horren

Insectenwering krijgt steeds
meer aandacht
Ondanks slecht muggenjaar!
Het is een slecht muggenjaar. De meeste mensen vinden dat natuurlijk niet erg, maar het is wel zo. Door de droogte in
het voorjaar zijn er namelijk minder plassen en poelen en kunnen de muggen zich maar moeilijk voortplanten. Maar
insectenwering blijft desondanks een belangrijk thema.
Een goede insectenwering zorgt voor de gebruiker immers voor een belangrijke vergroting van het leefcomfort.
Voor de zonweringspecialist is het een belangrijk product om extra omzet te generen. De toenemende aandacht
voor insectenwering blijkt ook uit het feit dat de UNIT raamplissés van Unilux zijn doorgedrongen tot de laatste
vijf in de verkiezing van de Z&R Product of the Year Award 2011. Extra aandachtspunten in 2011 zijn een beter
doorzicht en het uiterlijk en de uitstraling van de horren. Met name dat laatste punt wordt steeds belangrijker.
Anders dan voorheen gaat het bij insectenwering dus al lang niet meer alleen om functionaliteit.
MHZ insectenwering

Uiteraard is voor functionaliteit ook nog steeds de nodige aandacht. Overigens vooral bij Duitse aanbieders als Neher en MHZ die speciale (niche)producten
in hun programma hebben, zoals het zeer transparante Transpatec (Neher) of een insectenwering voor lichtkolken (MHZ).

Rainbowsol breidt horrenassortiment uit
Voor het seizoen 2011 heeft Rainbowsol uit Leerdam voor haar dealers

Plisséhordeur Limited Edition stargrey

twee aantrekkelijke uitbreidingen in het horrenassortiment opgenomen.

Al jarenlang een succesnummer op de
Nederlandse markt en dus ook opgenomen

Rolhor Argus Limited Edition stargrey

in het productpakket van Rainbowsol is
de plisséhordeur, en wel in de originele

“De eerste is een uitbreiding

Japanse uitvoering. De deur is zeer gewild

op een al zeer succesvolle lijn

en bekend in de kleuren gebroken wit en

rolhorren, namelijk de rolhor

helder wit en in die uitvoeringen ook uit

Argus”, vertelt Robert Bosch van

voorraad leverbaar.

Rainbowsol. Deze serie rolhorren,

rolhor Argus Limited Edition Stargrey

die zowel met als zonder soft-

Om het palet compleet te maken, kan

sluiting kan worden uitgevoerd,

Rainbowsol de plisséhordeur vanaf dit sei-

kan op maat en binnen een week

zoen nu ook in alle maten uit voorraad leve-

worden geleverd in een maxi-

ren in de Limited Edition uitvoering, in de

male maatvoering van 1,40 m

inmiddels bekende antracietgrijze structuur-

breed en 2,40 m hoog. Naast de

lak en tevens in de uitvoering stargrey struc-

reeds bekende kleuren antraciet,

tuur. Vanzelfsprekend zijn ook de verlengde

wit, roomwit en zilver is deze

bovenkoof en de sets voor op de dagmonta-

rolhor nu ook uit voorraad en

ge in deze uitvoering uit voorraad leverbaar.

zonder meerprijs leverbaar in de

Rainbowsol laat weten dat deze exclusieve

Limited Edition uitvoering. Dat

uitvoering voor dezelfde prijs wordt geleverd

wil zeggen in de antracietgrijze

als de standaarddeur in helder- of gebroken

structuurlak en in de nieuwe Limited Edition uitvoering stargrey structuur.
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