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Madeira Pergola v2
®

De Madeira uit de RainbowCollection is een zonweringsproduct
van Nederlandse makelij. Een uitstekende verhouding tussen betaalbaarheid
en prestatie in een functioneel en esthetisch verantwoord kwaliteitsproduct.
Uitvoering
In de standaard uitvoering is de Madeira
verkrijgbaar in RAL 9001. Tegen meerprijs
is elke RAL uitvoering mogelijk.
Bediening
De bediening van dit luxe zonweringssysteem
is uiteraard van dezelfde klasse. Uitsluitend
elektrisch bedienbaar door middel van
een betrouwbare Somfy RTS of io motor
en een luxe handzender.

Specificaties
Standaardbreedten
300, 350, 400, 450, 500, 550 cm
Materiaal
Roomwit RAL 9001 / Wit RAL 9010

Doeken
Het doek is 100% acryl geweven en heeft
een gewicht van ca. 290 gram per m2.
Door de zware finishing is het doek vocht
bestendig, rot- en schimmelvrij, vet- en vuil
afstotend en bestand tegen weersinvloeden.
In de maatwerk uitvoering heeft u de
keuze uit talrijke doekkleuren.

Cassette
De elegant vormgegeven en geheel gesloten
cassette wordt door middel van stevige
giet-aluminium kombeugels aan de muur
bevestigd. Door de uitgekiende constructie
van deze kombeugels kan de cassette, en
hierdoor dus het hele systeem, kantelen
en kan men dus de hellingshoek op
eenvoudige wijze aanpassen.

Uitval
250 cm of 300 cm
Bediening
oogwindwerk of elektrisch (optie),
bedieningszijde naar keuze
Kleuren
5382 - 5383 - 5384 - 5388 - 8211
8555 - 8556 - 8922 - 935 - 320954
320974 - 320975 - 320976
320978 - 364555 - 364662

Scan deze QR-code
 +31 (0) 345 614 801
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RainbowSol

en bekijk de video van het volledige
Rainbow Collection programma!

Liggers en staanders
De positie van de liggers, en hiermee dus
ok die van de staanders, kan men, binnen
bepaalde grenzen, nog zelf aanpassen.
Hiermee ontstaat de vrijheid die soms nodig
is voor de positiebepaling van de staanders.
Deze blijven immers permanent in het

zicht, net als de liggers, ook als het doek
volledig in de cassette opgeborgen zit.
De staanders worden in de regel door
middel van meegeleverde montageplaten
op betonpoeren geplaatst die net onder
het maaiveld verdwijnen.

Voorlijst
Het doek wordt naar voren gebracht door
middel van de voorlijst die, in gesloten
toestand volledig in de cassette verdwijnt.
Het doek wordt op spanning gehouden
door een ingenieus systeem van gasveren
die onzichtbaar in de liggers zijn weggewerkt.
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