Solero

Teatro

DE SOLERO TEATRO, DE MEEST MOBIELE VAN
HET SOLERO GAMMA, HEEFT EEN DOEKDOORSNEDE
VAN 270 CM. EN BIEDT U DUS RUIM VOLDOENDE
SCHADUW. OMDAT DEZE PARASOL RELATIEF LICHT
IS, KUNT U HEM BOVENDIEN MAKKELIJK
VERPLAATSEN.

ZILVER MET EEN KLEURTJE
Het stevige frame van de Solero Teatro is gemaakt
van duurzaam aluminium. Voor de afwerking is gekozen
voor een poedercoating in stijlvol zilver. Uiteraard kiest
u zelf uw favoriete doekkleur. Het doek is van een zware
kwaliteit en water- en vuilafstotend.
PRAKTISCH IN HET GEBRUIK
U draait de Solero Teatro binnen enkele seconden open en
dicht. En hij is gemakkelijk te vervoeren. De Solero Teatro
is een graag geziene gast op bungalowparken en campings.
De Teatro combineert dus gebruiksgemak met een fraai
design. U zult hem overal graag neerzetten. Zéker in
combinatie met de sfeervolle click-on verlichting!

SOLERO ACCENTO, SNOERLOOS EN SFEERVOL
Of de parasol nu gebruikt wordt tegen de zon of kortstondig de regen weerstaat, de Solero Accento brengt verlichting in de duisternis.
Een gemakkelijk aan de stok vast te klikken verlichtingsarmatuur met 24 duurzame LED-lampen. De lampen zijn met één klik op de mast te
plaatsen om bijvoorbeeld fijn te kunnen lezen. Door het verlichtingsarmatuur om te draaien, wordt een wat discreter sfeerlicht verkregen.

De Teatro is leverbaar in diverse doekkleuren (losse doeken zijn ook verkrijgbaar). Kijk op www.parasols.nl voor de nieuwste kleuren.

Specificaties frame
• Zilveren aluminium frame met 8 baleinen
• Ronde mast uit 2 delen, ø 38 mm
• Bediening met lierwerk

Maten
Afstand

in cm

A Hoogte, gesloten

265

B Hoogte, geopend

265

tot einde balein,
gesloten

125

D Afstand van grond

D

• Afmeting: 270 cm ø
• Doek: 220 grams spunpoly zonder volant
• UPF 40+ (m.u.v. de kleur naturel)
• Scotchguard behandeld: vuil/waterafstotend

tot einde balein,
geopend

215

Opberglengte

180
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Specificaties doek

A+B

C Afstand van grond

270

