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Cassette Ibiza Plus

®

De Ibiza Plus uit de RainbowCollection is een zonweringsproduct
van Nederlandse makelij. Een uitstekende verhouding tussen betaalbaarheid en
prestatie in een functioneel en esthetisch verantwoord kwaliteitsproduct.
Knikarmen
Gemaakt van zware aluminium kokerprofielen
en gietaluminium verbindingsstukken. In de
kokerprofielen bevinden zich sterke veren
die met dubbele stalen kabels verbonden
worden. Natuurlijk zijn alle bouten, moeren
en assen van roestvrij staal.
Vormgeving
De uiterst fraaie belijning en de ronde vormgeving zorgen voor een verfraaiing van uw
gevel.

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

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 standaard uitvoering
kunt u een keuze maken uit de afgebeelde
dessins.

Constructie
De knikarmen zijn bevestigd aan zware
massieve zijsteunen, die tevens dienen als
montagesteunen. Desgewenst zijn lange
zijsteunen te bestellen. Kap, voorlijst en
onderplaat zijn zo op elkaar afgestemd dat
in gesloten toestand een compleet dichte
cassette overblijft en het doek optimaal
beschermd is tegen weersinvloeden.

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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en bekijk de video van het volledige
Rainbow Collection programma!

Bediening
In de standaard uitvoering wordt de cassette
Ibiza Plus bediend met een soepel draaiend
ibiza plus
oogwindwerk met afneembare slingerstang.
Het summum van gemak en comfort is
natuurlijk een elektrische bediening.
Bij zowel handmatige als elektrische

bediening is de bedieningszijde naar keuze.
Uitvoering
De cassette Ibiza Plus wordt standaard
geleverd in geheel roomwit gemoffelde
uitvoering (RAL 9001).
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LED-verlichting
Optioneel is de cassette Ibiza Plus uit te
voeren met een lichtlijst die bevestigd
wordt aan de onderzijde van het scherm.
Deze verlichting, uitgevoerd in moderne
LED-lichtbalken met een lange levensduur en een zeer laag stroomverbruik,
is ook naderhand nog aan te brengen.
Deze verlichtingsoptie wordt samen met
een Somfy RTS motor bediend met een
handzender.
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Doekkleureninformatie
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