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Rainbowsol present op beurs Naar Buiten
In de voor de buitenzonweringbranche wat minder heftige zomerweken
heeft Rainbowsol, samen met een viertal dealers deelgenomen aan de
jaarlijkse gezinsbeurs Naar Buiten. Deze beurs wordt vanaf 2001 elk
jaar georganiseerd door Erdee Beursorganisatie, onderdeel van de Erdee
Media Groep, uitgever van het Reformatorisch Dagblad. De editie van
2012 was dus alweer de twaalfde. De beurs is dit jaar gehouden van
woensdag 1 tot en met zaterdag 4 augustus. Plaats van handeling is
sinds een aantal jaren het prachtige terrein van Landgoed Schaffelaar
in Barneveld.

Meer dan 150 standhouders hadden zich opgemaakt om de bezoekers
tijdens de vier dagen durende beurs een hartelijk welkom te heten en te
informeren over hun verschillende diensten en producten. Speciaal voor de
beurs had Rainbowsol samen met de vier deelnemende dealers een brochure laten maken met daarin ook een aantrekkelijke beursaanbieding. “Het
weer zat mee, de sfeer was erg ontspannen en plezierig en de belangstelling
was met meer dan 30.000 bezoekers goed te noemen”, aldus een tevreden
Robert Bosch van Rainbowsol. “Al met al een zeer goede ervaring!”

De stand van Rainbowsol nog in ruste, vlak voor opening van drukbezochte beurs Naar Buiten.

Coulisse presenteert stijlvolle matte houtvarianten voor jaloezieën
Coulisse, wereldwijd leverancier van raamdecoratie, presenteert Frosted

nieuwe kleuren toe aan haar reeds bestaande Basswood houtcollectie.

Wood voor 50 mm jaloezieën. Deze unieke collectie matte houtvarianten

Coulisse biedt met deze nieuwe collecties vernieuwende en frisse decora-

biedt zeven minimalistische, natuurlijke kleuren. Door de matte afwerking

tieve mogelijkheden voor jaloezieën.

heeft het hout een pure uitstraling. Een deel van de collectie is tevens
verkrijgbaar als duo-variant. Bij deze unieke uitvoering is de zijkant van de

Brede houtcollectie

lamel afgewerkt met een tweede kleur als subtiel decoratief detail. Zowel

Met de toevoeging van Frosted Wood aan haar houtcollectie voor 50 mm

de bovenbak als de onderlat en ladderband zijn verkrijgbaar in bijpassende

jaloezieën biedt Coulisse nu maar liefst acht verschillende houtvarianten,

kleuren voor een stijlvol geheel. Naast Frosted Wood voegt Coulisse zeven

elk met een heel eigen uitstraling. Van ingetogen Bamboo Wood met
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