thema rolluiken

De voor het gehele assortiment rolluiken van Rainbowsol toegepaste rolluikkast met de gepatenteerde scharnierverbinding is niet alleen fraai om
te zien, maar met name ook erg montagevriendelijk, omdat de voorkap in
de bovenkap scharniert en daar ook in blijft hangen. Daardoor zijn er geen
extra schroeven in de voorzijde van de voorkap meer nodig.
Rainbowsol heeft nu vijf verschillende rolluiken in het assortiment die
hoofdzakelijk verschillen in de toepasbare maximale breedte van het
rolluik.
Het basistype Populair, nu dus uitgerust met de verbeterde lamel MY 442,
kan worden toegepast tot een maximale rolluikbreedte van 3 m. De gerolvormde kast, uitgevoerd in de bekende afgeschuinde 45° vorm, is leverbaar
in tien kleuren, in de kastmaten 150, 165, 180 en 205 mm.
Het daaropvolgende type is het zogenaamde Heroal HK 842-rolluik. Het is
geschikt voor een maximale breedte van 3,60 m, aangezien het gebruikte
bandmateriaal voor de lamellen wat zwaarder is. Ook voor deze rolluiken
SunCircle - Lumenguard ThreeRoll inbouw.

zijn de eerder genoemde kasten beschikbaar. Het rolluikpantser is leverbaar
in acht kleuren.

rolluiken, bieden veel mogelijkheden. De ThreeRoll heeft de mogelijkheid
om het pantser in jaloeziestand te plaatsen, waardoor de zon kan worden

De derde groep wordt gevormd door de Mini E rolluiken met een pantser uit

geweerd, terwijl het daglicht vrij wordt binnengelaten. Met de StarRoll heeft

Heroal Mini E lamellen. Dit rolluik, waarbij uit negen verschillende pantser-

de gebruiker licht en zicht volledig in de hand. De open stand van 18 mm

kleuren kan worden gekozen, is leverbaar tot een maximale rolluikbreedte

tussen de lamellen biedt ruim zicht van binnen naar buiten en laat meer

van 3,80 m.

licht toe van buiten naar binnen.
De vierde groep van mini-rolluiken is vanaf dit seizoen de rolluiklijn Limited

Fotoprint – anti-graffiti –
energiebesparing

speciale lijn Limited Edition te

De rolluiken van SunCircle® en Lumenguard® kunnen worden

completeren. Het rolluik Limited

Edition, uitgebreid met de nieuwe kleur stargrey (RAL 9007 structuur).
Dit rolluik is ontwikkeld om de

voorzien van een fotoprint en tevens van een anti-graffiti coating.

Edition onderscheidt zich door

Daarnaast zijn de rolluiken (tot 10 Nm) te bedienen middels

de afwerking met structuurlak in

zonne-energie. Voordelen zijn een ‘groene’ aandrijving, besparing

antracietgrijs of stargrey van de

op de energiekosten en een snoerloze installatie, onafhankelijk van

zeer zware, geëxtrudeerde drie-

een voedingspunt.

delige kast en de bijpassende
geleiders met borstels en door
drie exclusieve lamellen in bij-

Assortiment rolluiken van
Rainbowsol verbeterd en
uitgebreid

passende kleuren. De rolluikkasten in de Limited Edition serie
zijn zowel in de afgeschuinde als
in de ronde uitvoering leverbaar.
Alle mini-roluiken zijn optioneel
uit te voeren met een ronde kast
van 165 of 205 mm en eventu-

Vanaf het seizoen 2011 heeft Rainbowsol een aantal verbeteringen in

eel dito geleiders.

het rolluikenaanbod doorgevoerd. De basislamel voor het type Populair is
verbeterd en heet voortaan de MY 442. Daarnaast is op verzoek van vele

Voor de nog grotere oppervlak-

relaties het assortiment uitgebreid met de HK 842 van Heroal die de mini

tes en voor rolpoorten heeft

A vervangt.

Rainbowsol het Jumbo-rolluik. 

De basislamel voor het type
Populair heet voortaan MY 442.
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