thema rolluiken

Limited Edition rolluiken van Rainbowsol.

‘Limited Edition rolluiken Rainbowsol uitermate succesvol’
Binnen de productgroep minirolluiken heeft Rainbowsol vanaf het afgelo-

de MY 442. Daarnaast is het assortiment uitgebreid met de HK 842 van

pen seizoen de rolluiklijn Limited Edition uitgebreid met de nieuwe kleur

Heroal. De door Rainbowsol toegepaste rolluikkasten met de gepatenteerde

stargrey (RAL 9007 structuur). Dit rolluik is ontwikkeld om de speciale lijn

scharnierverbinding zijn niet alleen fraai om te zien, maar ook zeer mon-

Limited Edition te completeren.

tagevriendelijk omdat de voorkap in de bovenkap scharniert en erin blijft
hangen. Bovendien zijn hierdoor geen extra schroeven in de voorzijde van

Het rolluik Limited Edition wordt geleverd in antracietgrijze of stargrey struc-

de voorkap meer nodig.

tuurlak. Kenmerken zijn behalve de kleur een zware geёxtrudeerde driedelige
kast, bijpassende geleiders met borstels en drie exclusieve lamellen in zeer

Rainbowsol heeft nu vijf verschillende rolluiken in het assortiment die

speciale bijpassende kleuren. De rolluikkasten in de Limited Edition serie

hoofdzakelijk verschillen in de maximale toepasbare breedte:

zijn zowel afgeschuind als rond leverbaar. “Superieure kwaliteit en uitstra-

• Het basistype Populair, nu dus uitgerust met de verbeterde lamel MY

ling die het steeds beter gaat doen in het assortiment”, aldus Robert Bosch.

442, kan worden toegepast tot een maximale rolluikbreedte van 3 m. De
gerolvormde kast, uitgevoerd in de bekende afgeschuinde 45° vorm, is

Vanaf dit seizoen heeft Rainbowsol een aantal verbeteringen in het rollui-

leverbaar in tien kleuren en in de kastmaten 150, 165, 180 en 205 mm.

kenaanbod doorgevoerd. De basislamel voor het type Populair is voortaan

• Het daaropvolgende type is het zogenaamde Heroal HK 842 rolluik. Dit
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rolluik gaat tot een breedte van 3,60 m. Het rolluikpantser is leverbaar
in acht kleuren. De kastmaten zijn hetzelfde als bij het type Populair.
• Het vertrouwde Mini E rolluik, waarvan het pantser bestaat uit Heroal
Mini E lamellen. Dit rolluik, waarbij uit negen verschillende pantserkleuren kan worden gekozen, gaat tot een maximale rolluikbreedte van maar
liefst 3,80 m.
• Alle minirolluiken kunnen optioneel worden uitgevoerd met een ronde
kast en eventueel ook met ronde geleiders. Kasten in de ronde uitvoering
zijn beperkt tot de kastmaten165 en 205.
• Voor de nog grotere oppervlaktes en voor rolpoorten heeft Rainbowsol
het Jumbo rolluik. Het wordt uitgevoerd met een kast van 255 of
300 mm en is leverbaar in zeven kleuren. De speciale extra stevige
geleiders zijn 85 mm breed in plaats van de gebruikelijke 53 mm. De
zeer stevige en stabiele lamel heeft een dekbreedte van 55 mm en is
leverbaar in zes kleuren.
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