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Rainbowsol heeft ook
rolluik Limited Edition

driedelige kast,
bijpassende geleiders
borstels

met
en

Naast de vertrouwde volledige lijn rolluiken heeft Rainbowsol vanaf het

drie exclusieve

seizoen 2010 ook een rolluik uit de bekende Limited Edition in het assor-

lamellen

in

timent. Voor het gehele assortiment rolluiken van Rainbowsol geldt dat de

speciale, bijpas-

toegepaste rolluikkast met de gepatenteerde scharnierverbinding niet alleen

sende kleuren. De

fraai is om te zien, maar ook handig voor wat betreft montage, omdat de

rolluikkasten in de Limited

voorkap in de bovenkap scharniert en daarin ook blijft hangen. Dat maakt

Edition serie zijn zowel in afge-

extra schroeven in de voorzijde van de voorkap overbodig.

schuinde als in de ronde uitvoering leverbaar.

Rainbowsol heeft nu vijf rolluiken in het assortiment die hoofdzakelijk
verschillen in de maximaal toepasbare breedte. Het basistype Populair kan

Alle mini-roluiken van Rainbowsol zijn optioneel uit te voeren met een

worden toegepast tot een maximale rolluikbreedte van 3 m. De gerolvormde

ronde kast en eventueel dito geleiders. Kastmaten in rond zijn beperkt tot

kast, uitgevoerd in de bekende afgeschuinde 45° vorm, is leverbaar in

165 en 205 mm.

tien kleuren en in de kastmaten 150, 165, 180 en 205 mm. Standaard
worden deze rolluiken geleverd met geleiders voor montage in of op de dag.

Grotere formaten

Daarnaast zijn alle andere soorten geleiders optioneel leverbaar.

Voor de nog grotere oppervlaktes en voor rolpoorten kan de dealer bij

Het daaropvolgende type is het Mini A rolluik. Dit rolluik gaat tot een

een kast van 255 of 300 mm en is leverbaar in zeven kleuren. De speciale

breedte van 3,60 m omdat het gebruikte bandmateriaal voor de lamellen

extra stevige geleiders die bij dit product horen zijn 85 mm breed in plaats

Rainbowsol uit de voeten met het Jumbo rolluik. Het wordt uitgevoerd met

wat zwaarder is. Ook bij deze rolluiken is weer dezelfde kastkeuze mogelijk.

van de gebruikelijke 53 mm. De zeer stevige en stabiele lamel heeft een

De lamellen zijn leverbaar in acht kleuren.

dekbreedte van 55 mm en is leverbaar in zes kleuren.

Bij de Mini E rolluiken bestaat het pantser uit Heroal mini E lamellen. Met

Wilms scoort met
Rolvent®

dit rolluik, waarbij uit negen verschillende pantserkleuren kan worden gekozen, is een maximale rolluikbreedte van 3,80 m mogelijk.
Tot

slot

kan

Rainbowsol in het

Vorig jaar nog kondigde Wilms in het Thema Rolluiken in Z&R de lancering

assortiment

mini-

van een nieuw product aan. Het is de Rolvent® die in januari van dit jaar

rolluiken vanaf dit

op Polyclose in Gent aan de vakwereld is voorgesteld. “De reacties uit de

seizoen dus ook een

markt liegen er niet om”, aldus een woordvoerder van Wilms.

rolluik in de Limited
Edition uitvoering aanbie-

“Elke dag nog groeit de interesse in
dit unieke systeem.”

den. Dit rolluik is ontwikkeld om de speciale in een

De geïsoleerde opbouw-

exclusieve antracietgrijze

kast combineert een mini-

structuurlak

uitgevoerde

maal warmteverlies met

lijn Limited Edition te

een maximale, gecontro-

completeren. Die bestond

leerde toevoer van gezonde

al uit een tweetal knik-

verse lucht. “De Rolvent®

armschermen, een uitval-

is uniek in zijn soort, want

scherm, een ZIP-screen,

het is de enige afgewerkte

een screen 85, een rolhor

rolluikkast met een gega-

en een plisséhordeur. Het

randeerde,

rolluik

luchtdoorvoer”, leggen ze

Limited

onderscheidt

Edition

zich

door

een zware geëxtrudeerde

constante

bij Wilms nog eens haarfijn uit.
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