thema insectenwering

Dat was echter een bewerkelijke en prijsverhogende oplossing, waardoor de
plisséhordeur in andere landen nooit hetzelfde succes heeft gekend als in
Nederland en Japan.
De verwachting is dat de Plisséfit hierin verandering gaat brengen. Dankzij
een goed doordacht profiel kan deze plissédeur namelijk standaard – dus
zonder toevoegingen of aanpassingen – in of op de dag worden gemonteerd.
Daarnaast kan de Plisséfit indien nodig worden ingekort in de hoogte. Deze
flexibele toepasbaarheid zorgt ervoor dat deze plisséhordeur nog beter en
efficiënter op voorraad kan worden gehouden.
Daarnaast heeft de Plisséfit nog andere voordelen. Zo zijn de breedtematen
beter afgestemd op de Nederlandse en Belgische markt en is het uiterlijk aan
de Europese standaard aangepast. Daardoor sluit de plisséhordeur beter aan
bij de kozijnen zoals wij die kennen en zal ze doordat ze zo compact is nu nog
minder opvallen. Unilux legt nu de laatste hand aan Plisséfit en verwacht de
hordeur medio 2012 op de Nederlandse markt te introduceren.

Rainbowsol breidt
horrenprogramma uit
in stargrey
Voor het seizoen 2012 kan Rainbowsol zijn dealers twee zeer aantrekkelijke
productlijnen in het horrenassortiment aanbieden.
Rolhor Argus Limited Edition in antraciet structuur en stargrey
De eerste is een uitbreiding op de door Rainbowsol als zeer succesvolle
gekwalificeerde Argus rolhorrenlijn. Deze serie rolhorren, die zowel met

Rolhor Argus Limited Edition stargrey.

als zonder softsluiting beschikbaar is, kan 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 bekende kleuren antraciet, wit, roomwit en zilver is
deze rolhor nu ook uit voorraad en zonder meerprijs leverbaar in de Limited
Edition uitvoering, in exclusieve antracietgrijze structuurlak en in de
nieuwe Limited Edition uitvoering stargrey structuur.
Plisséhordeur Limited Edition in antraciet structuur en stargrey
Eveneens een jarenlang succesnummer voor Rainbowsol op de Nederlandse
markt, is de plisséhordeur, en wel in de originele Japanse uitvoering.
Bekend en volgens Rainbowsol zeer gewild in gebroken wit en helder wit
en in die uitvoeringen uit voorraad leverbaar. Om het palet compleet te
maken, is de plisséhordeur vanaf dit seizoen ook in alle maten uit voorraad leverbaar in de Limited Edition uitvoering, in de inmiddels bekende
antracietgrijze structuurlak en ook in de Limited Edition uitvoering stargrey
structuur. Vanzelfsprekend zijn ook de verlengde bovenkoof en de sets voor
montage op de dag in deze uitvoering uit voorraad leverbaar. De prijzen van
de Limited Edition uitvoeringen zijn dezelfde als voor de helder- of gebroPlisséhordeur Limited Edition stargrey.

ken witte versies. 						 
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