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Rainbowsol
Rainbowsol heeft al sinds jaar en dag een volledige lijn rolluiken in het assortiment. Met name
de door Rainbowsol toegepaste rolluikkast met
de gepatenteerde scharnierverbinding is niet
alleen fraai om te zien, maar ook zeer montagevriendelijk. Omdat de voorkap in de bovenkap
scharniert, zijn geen extra schroeven in de voorzijde van de kap meer nodig.
Rainbowsol biedt vier verschillende typen rolluiken aan. Ze verschillen hoofdzakelijk in de toepasbare maximale breedte van het rolluik. Het
basistype Populair kan worden toegepast tot een
maximale breedte van 3 m. De gerolvormde kast,
uitgevoerd in de bekende afgeschuinde 45º vorm,
is leverbaar in tien kleuren en in de kastmaten
150, 165, 180 en 205. Standaard worden deze
rolluiken geleverd met geleiders voor in of op de
dag, maar daarnaast zijn optioneel ook andere
soorten geleiders mogelijk.
Het daaropvolgende type is het Mini A rolluik. Het

Collectie Rainbowsol

gaat tot een breedte van 3,60 m door het gebruik
van zwaarder bandmateriaal voor de lamellen.
Kastvormen zijn dezelfde als bij het rolluik Populair.
Het rolluikpantser is leverbaar in acht kleuren.
In het segment minirolluiken heeft Rainbowsol

Verano profileert zich met
breed assortiment

ook nog de Mini E rolluiken, waarbij het pantser

Verano heeft een breed assortiment rolluiken.

bestaat uit heroal mini E lamellen. Dit rolluik,

Naast de gangbare uitvoeringen van heroal, pro-

beveiligingsrolluik. Natuurlijk heeft dit rolluik de

waarbij uit negen verschillende pantserkleuren

duceert Verano al jaren de RV40 en de RV45.

functionaliteit van een normaal rolluik.

kan worden gekozen, gaat tot een maximale

Deze populaire typen zijn kwalitatief sterk en

breedte van 3,80 m.

aantrekkelijk geprijsd. Verder heeft Verano sinds

RV 49 Safe kan worden gesproken van een waar
➤

2009 naast de heroal Mini E lamel ook de
Alle mini-rolluiken zijn optioneel uit te voeren

gunstige geprijsde HK 842 in het assortiment

met een ronde kast en dito geleiders. Kastmaten

opgenomen. Alle heroal rolluiken worden vanaf

in rond zijn 165 en 205 mm.

het najaar uitgevoerd zonder bedieningschroeven
in de kapsteunen.

Voor grotere oppervlaktes en voor rolpoorten heeft
Rainbowsol het zogenaamde Jumbo rolluik. Het

Verano RV 49 Safe

is voorzien van een kast van 255 of 300 mm en

Dit rolluik is ontwikkeld voor extra veiligheid.

is leverbaar in zeven kleuren. De speciale, extra

Ingeval van ongewenst optillen, blokkeren de

stevige geleiders die bij dit product horen zijn

lamellen doordat de kleine tussenlamellen kan-

85 mm breed in plaats van de gebruikelijke 53

telen en hierdoor niet omhoog gedrukt kunnen

mm. De gebruikte zeer stevige en stabiele lamel

worden. Voor verdere veiligheid zorgen stalen

heeft een dekbreedte van 55 mm en is leverbaar

zijkappen, massieve geleiderpennen en zwaar

in zes kleuren.

uitgevoerde geleiders, waardoor in relatie tot de

Verano Vision
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