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Cassette Carré

®

De Carré uit de RainbowCollection is een zonweringsproduct
van Nederlandse makelij. Een uitstekende verhouding tussen betaalbaarheid en
prestatie in een functioneel en esthetisch verantwoord kwaliteitsproduct.
doek optimaal beschermd is tegen weersinvloeden.
Windvaste armen
De windvaste arm bestaat uit een unit die
op de muur bevestigd wordt met daaraan een
aluminium scharnierpunt. Een daaraan bevestigd aluminium u-profiel bepaalt de lengte van
de uitval. De unit herbergt een krachtige veer.
Een extra schoor zorgt voor nog grotere
stabiliteit en neerwaartse druk in elke positie.

Specificaties
Breedten
Leverbaar uitsluitend in maatwerk
tot een maximale breedte van 500 cm
Materiaal
Geannodiseerd aluminium
Roomwit RAL 9001 (optie)
Uitval
100, 115, 130 cm
Doeken
De doeken zijn van 100% acryl geweven
en hebben een gewicht van ca. 290 gram
per m2. Door de zware finishing is het
doek vochtbestendig, rot- en schimmelvrij,
vet- en vuilafstotend en bestand tegen
weersinvloeden. In de maatwerk uitvoering
heeft u de keuze uit talrijke doekkleuren.

Constructie
De zware stalen doekrol beweegt zich tussen
de zijsteunen. De uitvalarmen, die onder het
systeem geplaatst worden zorgen ervoor dat
voorlijst en doek in de juiste positie komen.
Kap en voorlijst zijn zo op elkaar afgestemd
dat deze in gesloten toestand nagenoeg
naadloos op elkaar aansluiten, zodat het

Bediening
diverse handmatige bedieningen
of elektrische bediening
(tegen meerprijs met afstandbediening)
Kleuren
Vrije doekkeuze uit diverse collecties
Volant
Optioneel

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

f

RainbowSol

en bekijk de video van het volledige
Rainbow Collection programma!

Bediening

Uitvoering

In de maatwerk uitvoering wordt de Carré

De Cassette Carré wordt standaard geleverd
in geannodiseerd aluminium of in geheel
roomwit gemoffelde uitvoering (RAL 9001).

carre
geleverd in diverse handmatige bedieningen,
of een electrische bediening. Tegen meerprijs met afstandsbediening.
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Vormgeving
Traditionele vormgeving waar degelijkheid
vanaf straalt. De voorlijst is voorzien van
decoratieve ribben.
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Doekkleureninformatie
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