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Rainbowsol: trendzetten met nieuwe producten
“Voor het zonweringseizoen 2013 heeft Rainbowsol weer een aantal

Twee nieuwe Limited Edition doekdessins

noviteiten in petto, die de meeste zonweringspecialisten wel zullen aan-

Speciaal voor de Limited Edition schermen – de Corfu®, de Ibiza Plus®, de

spreken”, zegt Robert Bosch van Rainbowsol. “Het is naast een aanspre-

Madeira®, de Kreta® en de Tiara® – heeft Rainbowsol dit najaar twee nieuwe

kende bedrijfsvoering – de door Rainbowsol gewonnen Z&R Vakprijs Beste

doekdessins laten ontwerpen. Het zijn een streepdoek en een unidoek,

Leverancier 2012 is daaruit voortgevloeid – en een breed assortiment

beide in de populaire kleurschakering taupe. In de nieuwe stalensets zullen

natuurlijk van het grootste belang dat je als leverancier en fabrikant je

deze kleuren worden meegenomen.

dealers ieder seizoen ook een aantal nieuwe producten kunt presenteren.
Dat hoort bij onze rol als fabrikant en we reserveren daar dan ook middelen

Nieuw: raffstores van Rainbowsol

voor, zelfs als de economie en het weer even niet meewerken. Dat betekent

Zoals al in de Special Buitenjaloezieën in Z&R 7 aangekondigd, komt

in de praktijk dat we voor het seizoen 2013 weer een aantal interessante

Rainbowsol voor het seizoen 2013 met een eigen lijn raffstores of buiten-

nieuwe producten klaar hebben staan.”

jaloezieën. Ze worden standaard leverbaar met gekraalde 80 mm aluminium lamellen in vijf kleuren, te weten RAL-9006, -9007, -9016, -7016

Nieuw knikarmscherm Tiara

®

en -7035. Bij grotere aantallen zijn de lamellen in elke andere gewenste

Het nieuwe cassettescherm Tiara® heeft een zeer aparte, eigentijdse vormgeving die zijn tijd volgens Rainbowsol ver vooruit is en met geen enkel
ander scherm in de markt is te vergelijken. Door zijn strakke vormgeving en
slanke uiterlijk is de Tiara® uitermate geschikt voor moderne consumenten.
“Jonge, succesvolle consumenten die in modern vormgegeven woningen
in nieuwbouwwijken wonen, zullen zich door het puristische, moderne en
tijdloze design van de Tiara® tot dit scherm aangetrokken voelen”, meent
Robert Bosch.
De Tiara® is zowel leverbaar voor blinde plafond- als wandmontage, heeft
een maximale afmeting van 5,0 x 3,5 m en is leverbaar in de kleuren RAL9001, RAL-9016 en de Limited Edition kleuren RAL-7016 antraciet structuur en stargrey RAL-9007 structuur. Het scherm is heel montagevriendelijk. De armen laten geen enkele kabel of band in de elleboog zien en het
scherm wordt nagenoeg ‘blind’ gemonteerd, zonder zichtbare bevestigingen.
De armen kunnen worden afgesteld tot een hoek van 45°. “Uiteraard valt
het scherm – zoals men dat van Rainbowsol gewend is – in de categorie
zeer betaalbaar”, aldus Robert Bosch.

Raffstores van Rainbowsol met 80 mm lamellen.

RAL-kleur leverbaar. Ze zijn standaard uitgerust met rubberen, meegekraalde geluiddempende strips. De kasten, die zowel in rechthoekige als
in afgeronde vorm kunnen worden besteld, zijn in elke RAL-kleur leverbaar.
Dat geldt uiteraard ook voor geleiders, afstandhouders en onderlat.
Nieuw: ZIP-screen 125
Ook nieuw in het assortiment van Rainbowsol voor 2013 is de ZIP-screen
125. Als aanvulling op de bestaande en succesvolle ZIP-screen 100, heeft
Tiara® Limited Edition van Rainbowsol in plafondmontage .
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de ZIP-screen 125 hetzelfde design. De ZIP-screen 125 kenmerkt zich
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natuurlijk met name door een nog groter te bedekken oppervlak tot maximaal 6 m breed bij 3,5 m hoog.

Brustor
‘Maak dat je omzet onafhankelijk wordt van de weersomstandigheden door
Brustor Outdoor Living terrasoverkappingen voor alle seizoenen’
Hoe overleef je als Nederlandse of Belgische zonweringspecialist opeenvolgende koele lentes en regenachtige zomers? “Simpel”, menen ze bij
Brustor, “door de weersomstandigheden juist als verkoopargument te
gebruiken!” Voor klassieke zonneschermen gaat dat niet op omdat ze
onvoldoende bescherming bieden tegen regen en wind. “Met de Outdoor
Living terrasoverkappingen van Brustor lukt dit wel. Ook tijdens de koelere
seizoenen.”
De Outdoor Living modules bestaan alle drie uit een fraai vormgegeven aluminium constructie met een beweegbaar bovendeel dat bescherming biedt
tegen onaangename weersomstandigheden. Bij de B-200 terrasoverkapping

ZIP-screen 125 in stargrey.

Uitbreiding programma Fiësta
Vanaf het seizoen 2013 wordt het programma van het succesvolle verandadak Fiësta van Rainbowsol aangevuld met een zijwand en spiekozijn in
zowel polycarbonaat- als glasuitvoering. Daarnaast komt Rainbowsol met
een schuifwand van hardglazen panelen voor de Fiësta. Verder nemen de
maximale afmetingen van de Fiësta toe. De maximale uitval in glas gaat van
3,5 naar 4 m en die van polycarbonaat van 4 naar 5 m. Dat wordt mogelijk
door de liggers te versterken.

De B-300 Outdoor Living is beschikbaar in een vrijstaande of aangebouwde versie, met
of zonder ingebouwde screens.

gebeurt dit met oriënteerbare aluminium lamellen, bij de modellen B-300
en B-400 met waterdichte pvc-doeken. Op zomerse dagen volstaat een
simpele druk op de afstandsbediening voor verkoelende schaduw of juist
verwarmende zonnestralen.
De vier zijden van de Outdoor Living modules kunnen worden uitgerust
met discreet ingebouwde zipscreens. Deze windklasse 3 screens zijn
beschikbaar met transparante pvc-vensters en weerstaan windsnelheden
tot 6 Beaufort. Binnenkort zijn ook glazen schuifwanden leverbaar en
voor frissere avonden kan de Outdoor Living bovendien worden uitgerust
met verwarmingselementen en led-verlichting, beide aangestuurd met een
Fiësta met glazen zijwand.

Somfy afstandsbediening.
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