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Dessol inspireert met een nieuwe look
Dessol inspireert op Polyclose 2016! Volgende week vanaf 14 januari vindt de tweejaarlijkse
vakbeurs Polyclose plaats in Flanders Expo (Gent). Dessol pakt dan uit met een volledig nieuwe
design stand, gebaseerd op lifestyle en buitenbeleving. Hierbij een voorproefje van wat u kan
verwachten:
DESSOL-SUNTECH – DESIGN OVERKAPPINGEN
Innovatie en design
Dessol-Suntech biedt de perfecte oplossing voor het genieten
tijdens alle seizoenen. Het systeem is zo ontworpen dat voor
elk individuele wens een perfecte oplossing bestaat. Als enige
in de branche biedt Dessol-suntech een reeks van maar liefst
achttien verschillende terrasoverkappingen aan. Tijdens
Polyclose
worden
enkele blikvangers uit
dit
gamma
gepresenteerd, waarbij de nadruk dit jaar ligt op de
vrijstaande systemen.

•

•

•

Bestseller voor Dessol-suntech is het
model Luna. Deze overkapping heeft een
functionele vormgeving met elegante
rondingen. Het maximale overkapte
oppervlak is 13 x 11 m.
Het type Twin-22 is voorzien van twee
doeken en heeft een imposant maximaal
overkapt oppervlak van 13 x 20 m.
Het innovatieve model Aerolux heeft een
lamellendak dat helemaal open kan
doordat de lamellen niet alleen kunnen
kantelen, maar ook schuiven.

Buiten is het nieuwe binnen: om aan nog extremere wensen voor wat betreft grote overspanningen te
kunnen voldoen, kunnen Dessol-suntech modellen worden voorzien van verzwaarde XL-profielen.
Daardoor kunnen extra grote oppervlaktes worden overkapt. Behalve de overkappingen, presenteert
Dessol-suntech op Polyclose verschillende vormen van afsluitingen die in de Dessol-Suntech
systemen kunnen worden geïntegreerd. De nieuwste aanvulling in het assortiment verticale screens
is de Dessol-Fix 120 SQ, waarbij vormgeving en installatietechniek volledig zijn

afgestemd voor toepassing op pergolasystemen. Daarnaast zijn op de stand van Dessol ook
glaswanden met schuifpanelen en elektrische guillotine glaswanden te zien.
DESSOL-OUTDOOR – UNIEKE ACCESSOIRES VOOR BUITEN
Uw tuindecor en -inrichting zijn geïnspireerd op je persoonlijkheid en genereren een balans tussen
jou en je omgeving. Met dit in het achterhoofd, zijn onze DESSOL-OUTDOOR sfeerproducten
ontwikkeld.
Want wie wil er nu niet alle seizoenen door
buiten kunnen genieten? Met de producten
binnen het Dessol-outdoor gamma is dit perfect
mogelijk zodat u het nooit meer koud hebt
tijdens de wintermaanden!
De milieuvriendelijke openhaarden van Dessolfire (Dankzij de gebruikte bio-ethanol komt er
nauwelijks CO2 vrij), kunnen in elke woning,
appartement of loft geplaatst worden. En
natuurlijk zijn het sfeermakers in hotels,
restaurants en/of sauna- en wellnesscentra.

Verwarming en verlichting vind je ook terug in
het gamma Dessol-lights en Solamagic. Deze
terrasverwarmers op basis van resp. infrarode
warmte en gas zijn stof-en waterbestendig en
zijn perfect geschikt voor buitengebruik in alle
weersomstandigheden.

Tenslotte zal Dessol tijdens Polyclose ook een compleet nieuwe lijn van verschillende Dessol
productfolders presenteren, waarbij Dessol nadrukkelijk kiest voor sfeer en stijl.
Dessol Belgium is tijdens de vakbeurs Polyclose aanwezig in HAL 1 op STAND 1276.
Noot voor de redactie:
De hoge resolutie illustraties zijn via de digitale persmap op https://www.dessol.be te downloaden.
Voor meer informatie omtrent onze activiteiten, beeld- en/of redactiemateriaal, contacteer Elena
Schelfhaut op +32 485 204 323.
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