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een sieraad voor iedere woning:

Fiësta verandadak
Op 29 mei bezocht de redactie van
Z&R de showroom van RainbowSol.
Dat was niet zonder reden. Het bedrijf
uit Leerdam verzorgde op deze middag de officiële introductie van het
verandadak Fiësta. De vele genodigden
uit de branche kregen behalve een
heldere uitleg en demonstratie over
het plaatsen van deze noviteit, tevens
voldoende gelegenheid tot het stellen
van kritische vragen.

daarvan een bewijs. Robert Bosch, nauw betrok-

Esthetisch maatwerk

ken bij de ontwikkeling van de Fiësta, vertelt:

Voor de particuliere markt is de Fiësta een

“De markt van verandadaken is relatief nieuw. Uit

absolute uitkomst, zo laat Bosch aan de gasten

recent onderzoek blijkt dat de omzet in dit seg-

weten. Tijdens de introductie noemt hij diverse

ment sterk groeiende is. Via Duitsland en België

redenen voor de consument om te kiezen voor

heeft het verandadak langzaamaan bekendheid

een verandadak. “Eigenlijk kan men het zien als

in Nederland verworven. De eerste reacties die

een verlengstuk van de eigen woonkamer. Een

we vanuit de markt horen, zijn bijzonder positief.

soort aanbouw, maar dan financieel aantrek-

Het is goedkoper en eenvoudiger te plaatsen

kelijker. Dat is zeker in deze tijd heel belangrijk.

dan de aanbouw van een serre. Tevens is het

Velen zien het zelfs als een echte opwaardering

een prima alternatief voor het traditionele zon-

van de eigen woning. Andere voordelen zijn dat

nescherm. Voor het team van RainbowSol was

het terras altijd overdekt is en de tuinmeubelen

Nieuw product

het daarom een logische stap om het verandadak

beter beschermd zijn tegen diverse weersom-

De markt voor verandadaken zit duidelijk in de lift.

in de productlijn op te nemen. Het past bij ons

standigheden. Bovendien zijn er geen bouwkun-

De massale opkomst tijdens deze introductie is

bedrijf en onze klanten.”

dige aanpassingen aan het huis nodig.”
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Het hele team van RainbowSol is enthousiast

onder het kritisch oog van zo’n honderd aanwe-

te realiseren.” Vragen over prijzen van dit Fiësta

over deze noviteit, zo beaamt Robert Bosch. “Dit

zigen. Ondertussen komen de eerste vragen. Een

verandadak blijken eenvoudig te beantwoorden.

is een sieraad voor iedere woning. Over de kwa-

verandadak is handig in de zomer, maar wat als

De prijslijst met daarin opgenomen de diverse

liteit is goed nagedacht. Het dak is aanzienlijk

er toch weer een strenge winter komt met sneeuw-

maten en mogelijkheden, biedt een helder over-

zwaarder uitgevoerd dan gebruikelijk is in de

val? Volgens Robert Bosch is de Fiësta berekend

zicht voor de dealers en is voor geïnteresseerde

markt. Ook esthetisch gezien is dit dak perfect

op een sneeuwbelasting van tachtig centimeter

zonweringspecialisten op aanvraag verkrijgbaar.

verzorgd. De goot en staanders zijn optisch mooi

per vierkante meter. “Het is zelfs mogelijk erop te

in balans. Het hele dak wordt volledig ´blind´

lopen. Dan is het echter wel noodzakelijk om het

RainbowSol heeft als leverancier met dit veranda-

gemonteerd, dus je ziet nergens schroefbevesti-

dak te beschermen met een loopplank.” Ook de

dak gezorgd voor een unieke toevoeging aan

gingen. Fraaie spuitgietaluminium zijkappen met

afvoer van hemelwater is onderwerp van een van

het rijke assortiment. De enthousiaste reacties
na afloop van de demonstratie en presentatie

verzonken schroefbevestiging ronden het geheel

de vragen. “De plek waar hemelwater uiteindelijk

af. Kortom: een ideale oplossing, waarvan wij

naar wordt afgevoerd, bepaalt de gebruiker zelf.

waren veelzeggend. Een robuust product dat

verwachten dat ze ook snel de Nederlandse

Met de mee te leveren poer met geïntegreerde

eenvoudig te monteren is en een absolute aan-

markt zal veroveren.”

hemelwaterafvoervoorbereiding is dit eenvoudig

winst voor iedere woning.
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Montage
Voordat de aanwezige bezoekers van deze introductiemiddag een demonstratie krijgen die aantoont hoe snel het verandadak aan iedere woning
te plaatsen is, volgt de uitleg over de constructie
en techniek. De staanders van dit verandadak
bestaan uit twee delen. Zo is de hemelwaterafvoer mooi in de staander weggewerkt. Alle elementen worden vooraf perfect op maat gemaakt.
Dat geldt voor staanders, liggers, profielen,
goten en polycarbonaatplaten. Alle rubbers zijn
reeds ingetrokken en alle noodzakelijke gaten
zijn reeds voorgestanst. Zelfs de beton- of
schroefpoeren kunnen door RainbowSol worden
meegeleverd.
Standaard wordt de Fiësta dus volledig op maat
geleverd bij de dealer. Deze neemt het hele pakket mee naar de woning. In drie tot maximaal
vijf uur is het mogelijk dit systeem te bevestigen.
De heldere montagehandleiding is bijgeleverd.
De hellingshoek van de Fiësta kan tijdens de
montage nog worden aangepast. Indien gewenst
zijn diverse extra’s mogelijk, zoals op afstand
bedienbare led-verlichting. Ook het maken van
een verandawand met zichtvensters om in het
najaar langer van de eigen tuin te blijven genieten behoort tot de mogelijkheden. De Fiësta is
verkrijgbaar in roomwit of antraciet grijs structuur,
zonder meerprijs.

Demonstratie
De demonstratie door twee leden van het serviceteam van RainbowSol verloopt voorspoedig.
In recordtijd plaatsen zij een Fiësta verandadak,
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