special Buitenjaloezieën

Het volledige programma is duidelijk gedocumenteerd in de ‘TechnikKatalog’ van ROMA. “Gewapend met dit programma, tegen concurrerende
prijzen geven wij onze dealers de mogelijkheid om zowel in projecten als
in de particuliere verkoop te scoren”, aldus Toon van Osta.

Rainbowsol neemt
buitenjaloezieën op
in assortiment

“Ook de minder ervaren monteur, kan probleemloos Roma buitenjaloezieën
monteren”, vervolgt Toon van Osta zijn betoog. “De Roma Raffstore en de

Met ingang van het seizoen 2013 breidt

Roma Modulo zijn volledig in een kast samengebouwd en hoeven alleen

Rainbowsol het assortiment uit met buiten-

maar op de geleiders te worden geplaatst. Deze beide producten hebben

jaloezieën. Ze zijn leverbaar met gekraalde

een iets hogere inkoopprijs, maar kunnen tot maar liefst 70% montagetijd

aluminium lamellen van 80 mm die stan-

besparen.”

daard leverbaar zijn in vijf kleuren, te weten

Het feit dat het passiefhuis sterk in opkomst is, maakt ook de RURO.

Bij grotere aantallen kunnen de lamellen in

XRK een prachtig product voor de Beneluxmarkt, zo vindt men bij Roma.

elke andere gewenste RAL-kleur worden gele-

RAL-9006, 9007, 9016, 7016 en 7035.

In dit product kan moeiteloos een rolluik, zipSCREEN of buitenjaloezie

verd. De lamellen zijn standaard voorzien van

worden geplaatst, die zorgen voor de gewenste besparing voor het passief

meegekraalde rubberen geluiddempingsstrips. De kasten zijn zowel in een

huis. Om de RURO.XRK te kunnen toepassen moet de Nederlandse hui-

rechthoekige als in een afgeronde versie beschikbaar en zijn in elke RAL-

zenmarkt echter wel aan een muurbreedte van 400 mm gaan denken. Dat

kleur leverbaar, wat ook geldt voor geleiders, afstandhouders en onderlat.

wordt bevorderd door het feit dat het inbouwen van zonweringproducten
steeds meer een item wordt. Steeds meer mensen willen volgens Roma

De buitenjalouzieën, oftewel raffstores, van Rainbowsol worden uitsluitend

hun zonweringproducten graag integreren in de gevel.

uit hoogwaardige componenten van Zwitserse makelij vervaardigd. Zo zijn

Unieke
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Dessol-suntech, een vernieuwend en uniek
systeem in terrasoverkappingen voor de vier
seizoenen!
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Innovatie en design

Vakmanschap en expertise

Het innovatieve systeem in terrasoverkapping Dessol-suntech
biedt de perfecte oplossing
voor het genieten tijdens alle
seizoenen. Het systeem is zo
ontworpen dat voor elke individuele wens een perfecte oplossing bestaat. Het resultaat is een
terras dat op maat kan worden
voorzien met een elegante en
tevens zeer functioneel geautomatiseerde terrasoverkapping.
Dessol-suntech systemen zijn
zeer duurzaam en veilig, waardoor zelfs een flink pak wind,
regen, hagel of sneeuw uw buitenplezier niet zullen bederven.

Zeker op het vlak van terrasoverkappingen gaat de ontwikkeling bijzonder snel. Juist
om die reden is de kennis
van een expert onontbeerlijk.
Expertise op dit gebied heeft
men bij Dessol-suntech! Het
bedrijf legde zich enkele jaren
geleden al toe op ‘de betere
zonwering’ en liet in binnen- en
buitenland allerhande terrassen
een ware metamorfose ondergaan. Neem ook een kijkje op
www.dessol.be voor meer info
en foto’s!
Dessol is a registered trademark of
NV Schelfhaut, Dendermonde, Belgium
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special Buitenjaloezieën

de lamellen voorzien van gekraalde openingen voor het band, waardoor geen
kwetsbare en slijtagegevoelige kunststof beschermingsranden nodig zijn om
te voorkomen dat het band slijt. Voor de aandrijving – uitsluitend elektrisch
– worden motoren van Somfy gebruikt, al dan niet afstandbediend. Naast
de standaard ophangmogelijkheden, biedt Rainbowsol ook de mogelijkheid
om gebruik te maken van een zelfdragend systeem, waardoor alleen de
geleiders gemonteerd hoeven te worden en de kast met motor en lamellen
door middel van een opsteeksysteem – te vergelijken met de montage van
bijvoorbeeld rolluiken – op de geleiders wordt geplaatst.
Net als het resterende programma van Rainbowsol kunnen natuurlijk ook
de raffstores in de bekende Limited Edition uitvoering worden geleverd.
Daarbij worden kast, geleiders, afstandhouders en onderlat in de inmiddels
bekende kleuren antracietgrijs structuur RAL-7016 en stargrey RAL-9007
uitgevoerd en de lamellen in de kleuren RAL-7016 en 9006 of 9007.

Diverse lamelvormen van Lakal.

en een optimale zonwering zorgt de bijzonder gevormde Z-lamel. Ze heeft
gekraalde randen en is van een gewalste rand voor demping en afdichting
voorzien. Ze sluit daardoor bijzonder goed en is in vergelijking met vlakke
lamellen aanzienlijk windstabieler.
Een snelle en ongecompliceerde buitenjaloezievariant is de voorgemonteerde Lakal Easy. De montage ervan is in vergelijking tot normale buitenjaloezieën een stuk eenvoudiger en kost daardoor minder tijd.
Lakal biedt buitenjaloezieën met zijgeleiders of met koordgeleiding aan, die
met de hand met een draaistang of automatisch met een motor kunnen worden bediend. De motorbediening kan naar wens met een vaste schakelaar
of met een afstandsbediening worden bediend. Optioneel zijn onder andere
een tijdschakelaar, helderheidsregeling of groepsbesturing. Een zonnesensor kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat bij een te sterke zonne-instraling de

Buitenjaloezieën van Lakal

lamellen worden gesloten, ook als er niemand aanwezig is. Een windsensor
kan ervoor zorgen dat de buitenjaloezie bij te sterke wind wordt opgehaald
om ze voor beschadiging te beschermen.

Lakal biedt voor welhaast iedere toepassing de juiste buitenjaloezie aan,
voor inbouw of opbouw en met verschillende kastvormen. Aanbrengen achteraf, bijvoorbeeld bij renovaties, is natuurlijk ook mogelijk. De lamellen

Wimeta Projectzonwering

zijn in verschillende vormen en kleuren leverbaar, naar keuze met en zonder
rvs ogen. Ook de geleiders zijn in verschillende uitvoeringen beschikbaar.

Wimeta Projectzonwering BV fabriceert, levert en monteert alle vormen
van zonwering, waaronder al meer dan 50 jaar flexibele buitenjaloezieën

Voor een betere sluiting van de lamellen beweegt de onderlat synchroon met

met lamelbreedtes van 50 en 80 mm, in elke kleur. Wimeta is de enige

de lamellen mee. Doordat de stand van de lamellen traploos kan worden

Nederlandse fabrikant van buitenjaloezieën. “De kracht van ons bedrijf

aangepast, kan de lichtinval, afhankelijk van de zonnestand, geheel naar

is het maatwerk in eigen huis”, aldus directeur Janssen van het bedrijf.

wens worden gereguleerd. Als standaarden bestaat een 90° of een 180°

“Hierdoor zijn onze producten aantrekkelijk voor zowel de project- als de

stand, maar evenzogoed is een 38° werkstand of een daglichtfunctie moge-

particuliere markt. Wij praten niet over minimale of maximale aantallen!”

lijk. De sluithoek kan ook als de buitenjaloezie is ingebouwd naderhand
probleemloos worden bijgesteld.

Kwaliteit

Bij de keuze voor een lamel moet op de juiste vorm worden gelet, om

ces uitsluitend eigen matrijzen gebruikt. Bovendien worden alle aluminium

een optimale verduistering te realiseren. Voor een zeer goede afsluiting

onderdelen geëxtrudeerd.

Omdat kwaliteit voor Wimeta voorop staat, worden tijdens het productiepro
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