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Rainbowsol noviteiten
Madeira van Rainbowsol in Limited Edition uitvoering.

Madeira: nieuw in het
buitenlevenprogramma

Fiësta – in 2012 ook
in stargrey

Voor het seizoen 2012 heeft Rainbowsol met de Madeira een in eigen

Alweer enige tijd brengt Rainbowsol met succes een eigen terrasoverkap-

beheer ontwikkelde en geproduceerde pergolazonwering in het assortiment

ping op de markt onder de naam Fiësta. “Het is een eigen ontwerp met

opgenomen.

een aantal aantrekkelijke extra´s”, aldus Robert Bosch. “Zo wordt er
gebruik gemaakt van kantelprofielen aan zowel de goot- als de muurzijde.

“Het product heeft als groot voordeel dat zonder een grote muurbelasting
toch een groot oppervlak kan worden beschaduwd”, aldus Robert Bosch

“Daardoor kan de hellingshoek van het dak van de Fiësta tijdens de montage
nog worden gevarieerd.”

van Rainbowsol. Dit komt doordat de cassette, die door middel van verstelbare muursteunen aan de muur wordt bevestigd, wordt ondersteund

De terrasoverkapping Fiësta wordt standaard geleverd in krasvaste antra-

door twee voorlijstgeleiders die aan de voorzijde op vaste, ranke staanders

cietgrijze structuurlak en voor het seizoen 2012 ook in de speciale

rusten. De voorlijst wordt niet op en neer bewogen door armen, maar

structuurlak stargrey (RAL-9007) of zijdeglans roomwit (RAL-9001). “De

middels twee gasveersystemen in de geleiders. De hellingshoek van de

antracietgrijze en stargrey structuurlakken zijn inmiddels heel bekend van

Madeira is variabel door het gebruik van verstelbare wandmontagesteu-

het uitermate succesvolle en prijswinnende Limited Edition concept van

nen. De staanders worden met behulp van een vloerplaat op een poer of

Rainbowsol”, constateert een tevreden Robert Bosch.

op een vaste ondergrond gemonteerd. Voor de aandrijving zorgt een RTS
motor van Somfy.

De ranke staanders van de Fiësta bestaan uit een voor- en een achterdeel.

De maximale afmetingen van de Madeira zijn 6,0 m breed en 4,5 m uitval.

en eventueel naderhand aan te passen. Door hun constructie kunnen de

“Daarmee is het een geschikt product voor zowel zakelijke – horeca – als

staanders later nog in hoogte worden bijgesteld, zonder dat daar moeizame

Dat maakt het eenvoudig om er de hemelwaterafvoer in aan te brengen

particuliere toepassingen”, meent Robert Bosch, “niet in de laatste plaats

bouwkundige aanpassingen voor nodig zijn.

omdat de Madeira relatief gunstig is geprijsd.” De pergolazonwering is standaard leverbaar in roomwit (RAL-9001) en in de Limited Edition uitvoering,

De dakliggers van de Fiësta bestaan uit drie delen. Op het middendeel

in antraciet structuurlak of stargrey.

wordt aan de bovenzijde het glasdragerprofiel bevestigd, zodat dit tot boven
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de goot kan doorlopen. Aan de onderzijde kan een optionele lichtlijst worden geklikt, waarin spots en de trafo zijn gemonteerd. Het voordeel daarvan
is dat er om verlichting aan te brengen niet moeizaam in de dakliggers zelf
hoeft te worden geboord en gemonteerd.
Het Fiësta verandadak is standaard uitgerust met een dakgoot met een
geïntegreerde volantsleuf. Ze biedt de mogelijkheid om het verandadak aan
de gootzijde af te sluiten met een verandawand uit hoogwaardig polyester
zonweringdoek met geïntegreerde zichtvensters, naar keuze voorzien van
verzwaringsijzers of bevestigingsogen.
De Fiësta is zowel met polycarbonaat- als met glasplaten leverbaar (maximale
uitval respectievelijk 4 en 3,5 m). De Fiësta wordt volledig op maat geleverd,
inclusief dakplaten. Poeren, verlichting en verandawand zijn optioneel.

Terrasoverkapping Fiësta van Rainbowsol in stargrey.

Mijlpaal voor Rainbowsol: het 2500ste verandadak Fiësta
Rainbowsol heeft recent het 2500ste verandadak Fiësta geleverd. Dat heug-

uitvoering maken dat de Fiësta het beste verandadak in zijn prijsklasse is. Veel

lijke feit wilde de specialist uit Leerdam niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

dealers hebben dit dak inmiddels ontdekt en verkopen en monteren het met

Tot grote vreugde van meneer en mevrouw Van Putten uit Ede die het dak had-

veel genoegen. Vandaar dat we onlangs het 2500ste verandadak konden uit-

den besteld en er een Somfy terrasheater met afstandsbediening ter waarde

leveren. Natuurlijk wilden we dat heuglijke feit niet onopgemerkt voorbij laten

van 795 euro bij cadeau kregen. Interessant is hoe Rainbowsol erin is geslaagd

gaan en daarom hebben we besloten om bij dat jubileumdak een luxe Somfy

om de Fiësta in relatief korte tijd zo strak in de markt te zetten. Robert Bosch

terrasheater inclusief afstandsbediening cadeau te doen.”

van Rainbowsol vertelt.
“De heater hebben we onlangs samen met dealer Buiten Goed uit Barneveld
“Het idee voor de terrasoverkapping is al in 2008 geboren. Naast de bekende

die het betreffende dak heeft verkocht aan de koper van het 2500ste veranda-

buitenzonweringproducten kwamen er steeds meer nieuwe producten op de

dak uitgereikt. Buiten Goed is een trouwe afnemer van de producten van

markt. In relatie tot die producten spreken we over ‘outdoor living’. Het was

Rainbowsol. ‘Goed geprijsd, perfecte werkvoorbereiding, goede kwaliteit en

een sterk opkomende tak binnen onze industrie. Als Rainbowsol wilden we

eenvoudig te plaatsen’, aldus de heer Weststrate, directeur-eigenaar van Buiten

natuurlijk niet achterblijven. De keuze was tussen een bestaand dak inkopen

Goed. De gelukkige winnaar was de familie Van Putten uit Ede die had gekozen

of zelf een dak ontwikkelen en fabriceren. Na een gedegen afweging hebben

voor de Fiësta in stargrey met glas. Ze waren aangenaam verrast: ‘Het enige

we besloten om zelf een verandadak te ontwikkelen.”

wat ontbrak aan ons nieuwe verandadak was… een heater, dus beter had uw
cadeau niet terecht kunnen komen’, vertelde de heer des huizes.”



“Na de officiële – en succesvolle – introductie naar de dealers op 29 mei 2009
begon het echte werk eigenlijk pas. Onze klanten waren gewend zonneschermen, rolluiken en screens te monteren, maar zo’n dak is natuurlijk andere
koek. De meeste stonden er daarom nogal sceptisch tegenover. ‘Hoe zit het
met vergunningen?’, ‘Hoe zit het met funderen?’, ‘Moeten we nu een bouwbedrijf worden?’, waren veelgehoorde vragen. De eerste maanden waren derhalve
onzeker. Zou het product aanslaan en zouden we onze klanten ervan kunnen
overtuigen om het verandadak in hun programma op te nemen?”
“Inmiddels weten we dat we het goed hadden gezien. De mooie grote uitval van
4,0 m, de variabele hellingshoek, de mogelijkheid om zowel polycarbonaat als
glas toe te passen, de montagevriendelijkheid, de vormgeving, de mogelijkheid
om lichtlijsten met led-verlichting toe te passen en niet te vergeten de mogelijkheid om het dak zonder meerprijs te laten uitvoeren in de Limited Edition

V.l.n.r. Robert Bosch van Rainbowsol, de heer en mevrouw Van Putten uit Ede en Simon
Weststrate van Buiten Goed uit Barneveld.
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