ontmoeten, ontwerpen, ontwikkelen.

Solero

Collectie 2016

www.parasols.nl

Solero | voorwoord

Voorwoord
De naam van onze website www.parasols.nl zegt eigenlijk al genoeg. We zijn gespecialiseerd in
de ontwikkeling, verkoop en installatie van alle soorten parasols. Solero staat voor parasols
in het midden- en hogere segment. Het programma omvat dan ook een groot aanbod in typen en
uitvoeringen, zowel voor de particuliere gebruiker als professionele toepassingen in de horeca.

Het spreekt vanzelf dat kwaliteit voorop staat bij Solero.

goed luisteren

Wij zien dit als een voorwaarde om ons op dit niveau te kunnen

Wij vinden het erg belangrijk om goed naar de wensen van onze klant

onderscheiden. Bovendien zijn duurzame ontwikkelingen en mi-

te luisteren en optimale informatie te verstrekken. We doen wat we

lieubewustheid een vast onderdeel van onze bedrijfsfilosofie. Dat

beloven en soms nog iets meer. Als iets niet mogelijk of technisch on-

komt tot uiting in de materiaalkeuze, de corrosiebestendigheid en

verantwoord is, zeggen we het. Meestal komen we samen echter tot

natuurlijk de kleurvastheid van de gebruikte doeken. Ook het be-

creatieve oplossingen. Klanten reageren vaak verrast wanneer ze het

dieningsgemak is een belangrijke factor: daar wordt steeds meer

grote aanbod in onze showroom zien.

op gelet. Een parasol kan nog zo groot en mooi zijn, wanneer je
die niet snel en makkelijk kunt openzetten, is dat een reden om
ervan af te zien.
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Solero | inhoudsopgave

Inhoudsopgave

Solero

Solero | sublimo

Sublimo
200x200 cm
of ø 300 cm

Een parasol die zijn naam eer aandoet. De Sublimo heeft een eigentijds en strak ontwerp met prachtige lijnen die je tuin, balkon of terras direct een nóg beter uiterlijk geeft. Deze trendy parasol is voor300

zien van vier of zes baleinen en is ontzettend eenvoudig te bedienen.
De Sublimo is anders dan anders.
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Opvallend, hip en anders
Elke Solero parasol heeft een uniek karakter, en dat geldt zeker
voor de Sublimo. Hij is strak, modern en heeft zijn eigen, eigenwijze uitstraling. Met het unieke push-up systeem klap je de
Sublimo binnen twee seconden open, waarna je heerlijk in de
schaduw zit onder het gegarandeerd kleurvaste en vierkante of
ronde doek van 200 x 200 cm of ø 300 cm. Eindeloos subliem
genieten.

Subliem in elk aspect

Kleuren

Elk metalen onderdeel van de Sublimo
is geanodiseerd. Door een speciale behandeling wordt het metaal voorzien

Zwart	Antraciet	Taupe	Gebroken Wit	Rood *	Azuurblauw *

van een mooie roest- en slijtbestendige

*alleen beschikbaar in 200*200 cm uitvoering

laag die licht glanst.

Uzelf overtuigen van de kleur en kwaliteit van onze doeken? Wij kunnen u vrijblijvend doekstalen toesturen (losse doeken ook verkrijgbaar).
Specificaties
Maten

a

Gratis beschermhoes
VK200

R300

Zweefparasol

r

Middenmast

a

	Afstand

in cm

Telescopische mast

r

A	 Hoogte, gesloten

241,5

241,5

Verlichting inbegrepen

r*

B Hoogte, geopend

241,5

241,5

Kleurvast doek

a

Mast in 2 delen

r

Kantelbaar

r

Draaibaar

r

Zijwaarts kantelbaar

r

in cm

C	Afstand van grond
tot einde balein,
gesloten

89,5

89,5

D	Afstand van grond

Volant

tot einde balein,
geopend
	Opberglengte

193

193

241,5

241,5

Prijzen

r

Bediening

Push up

Gewicht doek per m2

210 gram

Geïntegreerde baleinveren

a

Aantal baleinen

4

Sluit boven de tafel

a

Mastdiameter

38mm

Bedrukking mogelijk

a
* Optioneel

Omschrijving		Prijs in e excl. BTW	Prijs in e incl. 21 % BTW	
Sublimo 200*200 cm		
214,05
259,00
Sublimo 300 cm rond		
247,11
299,00
Accento		 74,34
89,95
Sublimo vulbare voet		
33,02
39,95
Granieten voet 55kg		
164,46
199,00
Grondankerset Solero 25-55mm		
61,57
74,50
Hars omgoten voet 40kg		
81,82
99,00
Betonvoet 60kg		
114,88
139,00
Set wieltjes voor betonvoet 60kg (4 stuks)
32,23
39,00
*De 4 jaar kleurgarantie geldt voor het vervagen van het doek bij normale weers- en atmosfeeromstandigheden.

Accessoires

Accento

Granieten voet

Parasolvoet

Grondankerbuis

Hars omgoten voet

Betonvoet

Solero | sublimo

5

Solero

Solero | vaticano

Vaticano
ø 250 cm

De Solero Vaticano is een unieke combinatie van een fris en toch klassiek ontwerp. Deze parasol neemt weinig ruimte in beslag, terwijl de ruime spanwijdte en het kantelbare doek altijd
volop schaduw bieden. De Vaticano combineert uitstekend in praktisch elke inrichting van uw
tuin, balkon of terras. Het kleurvaste O’Bravia doek, garandeert jarenlang plezier van deze
stijlvolle smaakmaker.

6
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Houd de zomer in uw tuin.
Ook als de dagen korter worden.
De Vaticano biedt vrolijkheid en klasse en is handzaam en fijn
om te bedienen. De 24 flexibele baleinen houden het kleurvaste
doek strak gespannen. Het 45° kantelbare doek biedt altijd
schaduw. Geniet beschermd van de warmte van de zon, ook als
deze lager hangt. Vernoemd naar de koepel in Vaticaanstad,
neemt ook deze parasol weinig ruimte in beslag, maar maakt
hij veel indruk bij uw gasten.

Solero Vaticano, groot door klein te zijn

Kleuren

Een spanwijdte van 250 cm laat zich zeldzaam zo lichtgewicht
bedienen. De Vaticano is bescheiden in bediening, maar grandioos
in zijn prestaties. Natuurlijk ontvangt u van ons een stijlvolle

Zwart	Taupe	Gebroken Wit	Rood

beige beschermhoes bij uw bestelling.

Uzelf overtuigen van de kleur en kwaliteit van onze doeken? Wij kunnen u vrijblijvend doekstalen toesturen (losse doeken ook verkrijgbaar).
Specificaties
Maten

a

Gratis beschermhoes
Zweefparasol

r

Middenmast

a

	Afstand

in cm

Telescopische mast

r

A	 Hoogte, gesloten

260

Verlichting inbegrepen

r*

B Hoogte, geopend

260

Kleurvast doek
Kantelbaar

a
a
a

Draaibaar

r

Zijwaarts kantelbaar

r

Mast in 2 delen

C	Afstand van grond
tot einde balein,
gesloten

116,5

D	Afstand van grond

Volant

tot einde balein,
geopend

209

	Opberglengte

260

r

Bediening

Lierwerk

Gewicht doek per m2

210 gram

Geïntegreerde baleinveren

r

Aantal baleinen

24

a

Sluit boven de tafel

Prijzen

Mastdiameter

38,5mm

Bedrukking mogelijk

r
* Optioneel

Omschrijving		Prijs in e excl. BTW	Prijs in e incl. 21 % BTW	
Vaticano		 164,46
199,00
Accento		
74,34
89,95 		
Vaticano vulbare voet		
33,02
39,95
Granieten voet 55kg		
164,64
199,00
Grondankerset Solero 25-55mm		
61,57
74,50
Hars omgoten voet 40kg		
81,82
99,00
Betonvoet 60kg		
114,88
139,00
Set wieltjes voor betonvoet 60kg (4 stuks)
32,23
39,00

*De 4 jaar kleurgarantie geldt voor het vervagen van het doek bij normale weers- en atmosfeeromstandigheden.

Accessoires

Accento

Granieten voet

Parasolvoet

Grondankerbuis

Hars omgoten voet

Betonnen voet

Solero | vaticano

7

Solero

Solero | teatro

Teatro
ø 270 cm

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. Het doek blijft jaren mooi op kleur en is bovendien vuil- en
waterafstotend. Een prima parasol van een onderscheidende kwaliteit.

8
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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
optionele click-on verlichting!

Kleuren
De Solero Accento brengt licht in de duisternis. De lamp
is met één klik om de mast te plaatsen. Het grote voordeel van
de LED-lampen is dat ze tot over 30.000 branduren beschikken

Zwart	Antraciet	Taupe	Naturel

Rood

Marineblauw

en niet warm worden! De lampen zijn oplaadbaar met
bijgeleverde trafo.

Uzelf overtuigen van de kleur en kwaliteit van onze doeken? Wij kunnen u vrijblijvend doekstalen toesturen (losse doeken ook verkrijgbaar).
Specificaties
Maten

a

Gratis beschermhoes
Zweefparasol

r

Middenmast

a

	Afstand

in cm

Telescopische mast

r

A	 Hoogte, gesloten

251,5

Verlichting inbegrepen

r*

B Hoogte, geopend

251,5

Kleurvast doek
Mast in 2 delen

a
a

Kantelbaar

r

Draaibaar

r

Zijwaarts kantelbaar

r

C	Afstand van grond
tot einde balein,
gesloten

110

D	Afstand van grond

Volant

tot einde balein,
geopend

202

	Opberglengte

180

Prijzen

r

Bediening

Lierwerk

Gewicht doek per m2

300 gram

Geïntegreerde baleinveren

r

Aantal baleinen

8

Sluit boven de tafel

a

Mastdiameter

38mm

Bedrukking mogelijk

a
*Optioneel

Omschrijving		Prijs in e excl. BTW	Prijs in e incl. 21 % BTW	
Teatro 270		
147,93
179,00
Teatro vulbare voet		
33,02
39,95
Granieten voet 55kg		
164,46
199,00
Grondankerset Solero 25-55mm		
61,57
74,50
Accento		 74,34
89,95
Hars omgoten voet 40kg		
81,82
99,00
Betonvoet 60kg		
114,88
139,00
Set wieltjes voor betonvoet 60kg (4 stuks)
32,23
39,00

*De 4 jaar kleurgarantie geldt voor het vervagen van het doek bij normale weers- en atmosfeeromstandigheden.

Accessoires

Accento

Granieten voet

Parasolvoet

Grondankerbuis

Hars omgoten voet

Betonvoet

Solero | teatro

9

Solero | Cielo

Solero

Cielo Plus
260x260 cm

BIJ DE SOLERO CIELO plus PARASOL STAAT GEMAK VOOROP. DE SPECIALE BEDIENING ZORGT ER NAMELIJK
VOOR DAT U DE PARASOL MET HET GROOTSTE GEMAK OPENT EN SLUIT. BOVENDIEN KUNT U DE PARASOL IN
ELKE GEWENSTE SCHUINE STAND ZETTEN. DOOR HET VOETPEDAAL IN TE DRUKKEN, LAAT U DE PARASOL HEEL
GEMAKKELIJK MET DE ZON MEEDRAAIEN.

10
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Beschermt tegen de zon.
Door hem op de voet te volgen.
De solide voet van de Solero Cielo Plus is voorzien van een ingenieus draaimechanisme. Wanneer u het voetpedaal indrukt, laat
u de parasol heel eenvoudig 360 graden roteren. Door het pedaal
vervolgens los te laten, vergrendelt u de parasol in iedere gewenste
stand. De Cielo Plus biedt u dus de hele dag bescherming tegen al
te fel zonlicht. En reist de zon letterlijk achterna.

SOLERO ACCENTO, SNOERLOOS EN SFEERVOL

Kleuren

De Cielo Plus komt met een gratis snoerloze sfeerverlichting,
die u met één klik onder de parasol kunt bevestigen. De Solero
Accento wordt geleverd met een oplader. Hiermee kunt u de

Zwart	Antraciet

Naturel

hoogwaardige batterijen in enkele uren vol laden. Met de Cielo
Plus eindigen feesten later en blijft het langer gezellig en knus!

Uzelf overtuigen van de kleur en kwaliteit van onze doeken? Wij kunnen u vrijblijvend doekstalen toesturen (losse doeken ook verkrijgbaar).
Specificaties
Maten

Zweefparasol

a
a

Middenmast

r

Gratis beschermhoes

260*260

Telescopische mast

	Afstand

in cm

Verlichting inbegrepen

A	 Hoogte, gesloten

240

Kleurvast doek

B Hoogte, geopend

240

Mast in 2 delen

r

Kantelbaar
Draaibaar

a
a

Zijwaarts kantelbaar

r

C	Afstand van grond
tot einde balein,
gesloten

37

tot einde balein,
	Opberglengte

*

Volant

D	Afstand van grond
geopend

r

a
a

195,5
235

Prijzen

Omschrijving		Prijs in e excl. BTW	Prijs in e incl. 21 % BTW	
Cielo Plus		
453,72
549,00
Cielo Plus kruisvoet
(gratis bij aankoop van een Solero Cielo Plus)
Accento
(gratis bij aankoop van een Solero Cielo Plus)
Cielo Plus Grondanker		
49,55
59,96

r

Bediening

Lierwerk

Gewicht doek per m2

300 gram

Geïntegreerde baleinveren

8

Sluit boven de tafel

a

**

Mastdiameter
Bedrukking mogelijk

65mm ***

a

(op 3 zijden)

* Gratis meegeleverd.
** Indien voldoende ruimte om parasol te draaien.
*** Mast is ovaal, gegeven maat is grootste maat.

Accessoires

Gratis kruisvoet (liggers)

*De 4 jaar kleurgarantie geldt voor het vervagen van het doek bij normale weers- en atmosfeeromstandigheden.

r

Aantal baleinen

Grondanker

Gratis Accento

Solero | cielo

11

Solero | laterna

Solero

Laterna
300x300 cm
of ø 350 cm

DE 21E EEUW IS DE ERA VAN HET BUITENCOMFORT. HET TERRAS WORDT STEEDS BELANGRIJKER. GEBRUIKSGEMAK WORDT GECOMBINEERD MET ESTHETISCHE WAARDEN. SFEER
EN DUURZAAMHEID ZIJN DE SLEUTELWOORDEN. DE SOLERO LATERNA HEEFT EEN STRAK
DESIGN EN IS LEVERBAAR IN EEN AANTAL TRENDY, WATERAFSTOTENDE EN KLEURVASTE
TINTEN

12
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350

EINDELOOS GENIETEN VAN HET BUITENSEIZOEN
Door zijn royale afmetingen (300 x 300 cm of ø 350 cm) maakt deze
parasol van elk buiten een gastvrije zit, voor grote en kleine
gezelschappen. Ondanks zijn formaat is hij makkelijk hanteerbaar
en in één beweging in iedere gewenste stand te draaien. Wilt u liever
geen ontsierende voet of zware tegels op het terras? Deze parasol
kan snel en esthetisch in de bodem worden verankerd!

STRAK MAAR SFEERVOL
De Laterna komt met een antraciet gecoat aluminium frame en

Kleuren

wordt geleverd met een gratis beschermhoes. De geïntegreerde
baleinveren zorgen ervoor dat het doek mooi op spanning blijft.
Bovendien ontvangt u er onze snoerloze, oplaadbare verlichting

Zwart	Antraciet	Taupe	Naturel

gratis bij!
Uzelf overtuigen van de kleur en kwaliteit van onze doeken? Wij kunnen u vrijblijvend doekstalen toesturen (losse doeken ook verkrijgbaar).
Specificaties
Zweefparasol

a
a

Middenmast

r

Gratis beschermhoes

Maten

Telescopische mast
VK300

R350

Verlichting inbegrepen

in cm

Kleurvast doek

r

a
a

*

	Afstand

in cm

A	 Hoogte, gesloten

268

273

Mast in 2 delen

r

B Hoogte, geopend

264,5

273

Kantelbaar
Draaibaar

a
a

Zijwaarts kantelbaar

r

C	Afstand van grond
tot einde balein,
gesloten

40

89

D	Afstand van grond
tot einde balein,
geopend
	Opberglengte

204,5

228,5

260

265

Volant

r

Bediening

Lierwerk

Gewicht doek per m2

300 gram

a

Geïntegreerde baleinveren
Aantal baleinen

8

Sluit boven de tafel

a

**

Mastdiameter

Prijzen

Bedrukking mogelijk

80mm ***

a

(op 3 zijden)

* Gratis meegeleverd
** Indien voldoende ruimte om parasol te draaien
*** Mast is ovaal, gegeven maat is grootste maat

Omschrijving		Prijs in e excl. BTW	Prijs in e incl. 21 % BTW	
Laterna 300x300		
619,01
749,00
Laterna 350 rond		
619,01
749,00
Accento
(Gratis bij aankoop van een Laterna)
Laterna tegelstandaard		
147,93
179,00
Laterna grondanker		
70,25
85,00
Zwenkwielen (4 stuks)
74,38
90,00
Solero Caloria heater		
(Voor meer informatie en prijzen zie pagina 29)

* De 4 jaar kleurgarantie geldt voor het vervagen van het doek bij normale weers- en atmosfeeromstandigheden.

Accessoires

Tegelstandaard

Gratis Accento

Grondanker

Zwenkwielen

Solero | laterna

13

Solero | fratello

Solero

Fratello
300x300 cm

Een prachtig Italiaans design met bijzondere functionaliteit. Door 360° om de buitenas te
kunnen draaien en zowel achterwaarts als zijwaarts 45° graden te kantelen, biedt de Fratello
eindeloze mogelijkheden om maximaal gebruik te maken van uw buitenruimte. U bedekt een groot
oppervlak in praktisch elke stand, terwijl de parasol niet al te zichtbaar is.

14
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Een broer om naar op te kijken
Als grote broer van onze succesvolle Laterna parasol, dwingt de
Fratello (Italiaans voor ‘broer’) respect af door zijn eindeloze
mogelijkheden. Hij kantelt elke kant op, draait altijd met de zon
mee en heeft een stijlvol zilvergrijs frame. En met een afmeting
van 300 x 300 cm, verblijft een heel gezelschap heerlijk onder
deze sterke arm.

Stoer en elegant

Kleuren

Het vrijhangende ontwerp van de Fratello zorgt dat deze grote
parasol toch onopvallend is. U geniet van overdekking, terwijl de
mast amper zichtbaar maar stijlvol staat opgesteld. Natuurlijk
laat het geïntegreerde lierwerk zich elegant bedienen.

Zwart	Antraciet	Taupe	Naturel

Uzelf overtuigen van de kleur en kwaliteit van onze doeken? Wij kunnen u vrijblijvend
doekstalen toesturen (losse doeken ook verkrijgbaar).

Specificaties
Zweefparasol

a
a

Middenmast

r

Gratis beschermhoes

Maten

Telescopische mast
VK 300

r

a
a

Verlichting inbegrepen

*

	Afstand

in cm

Kleurvast doek

A	 Hoogte, gesloten

268

Mast in 2 delen

r

B Hoogte, geopend

264,5

Kantelbaar

a
a
a

Draaibaar

C	Afstand van grond

Zijwaarts kantelbaar

tot einde balein,
gesloten

40

D	Afstand van grond
tot einde balein,
geopend
	Opberglengte

204,5
260

Volant

r

Bediening

Lierwerk

Gewicht doek per m2

300 gram

a

Geïntegreerde baleinveren
Aantal baleinen

8

Sluit boven de tafel

a

**

Mastdiameter

Prijzen

Bedrukking mogelijk

90mm ***

a

(op 3 zijden)

* Gratis meegeleverd
** Indien voldoende ruimte om parasol te draaien
*** Mast is ovaal, gegeven maat is grootste maat

Omschrijving		Prijs in e excl. BTW	Prijs in e incl. 21 % BTW	
Fratello 300x300		
701,65
849,00
Accento		
(Gratis bij aankoop van een Fratello)
Fratello/Laterna tegelstandaard		
147,93
179,00
Fratello/Laterna grondanker		
70,25
85,00
Zwenkwielen (4 stuks)		
74,38
90,00

*De 4 jaar kleurgarantie geldt voor het vervagen van het doek bij normale weers- en atmosfeeromstandigheden.

Accessoires

Gratis Accento

Tegelstandaard

Grondanker

Zwenkwielen

Solero | fratello
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Solero | sublimo

17

Solero | Patio

Solero

Patio
300x300 cm

HOUDT U VAN DESIGN, DAN KIEST U VOOR DE PATIO PARASOL. DEZE ROBUUSTE VIERKANTE PARASOL GEEFT ELKE
TUIN EEN STRAKKE UITSTRALING. BOVENDIEN HOUDT DE PATIO ZICH UITSTEKEND STAANDE IN HET UITGAANSLEVEN. ZIJN STEVIG, DOCH STRAK POSTUUR KOMT GOED TOT ZIJN RECHT OP ELK HORECATERRAS. EN ALS U DAT
WILT, LAAT HIJ ZICH ’S NACHTS BOVENDIEN HEEL MAKKELIJK NAAR BINNEN ROLLEN.

18
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GASTVRIJ GENIETEN MET EEN PERFECTE BEDIENING
De Patio brengt direct klasse en uitstraling op uw terras. Deze parasol laat zien dat stijl- en sfeervol genieten heel goed samen kunnen gaan. Het is bijzonder goed vertoeven onder de Patio. Met de
snoerloze Accento verlichting blijft de Patio tot in de late uurtjes
een blikvanger op uw terras.

CONSTANTE SPANNING

Kleuren

Het stof van de Patio staat altijd mooi
strak. De baleinveren houden het doek
namelijk perfect op spanning.

Zwart	Antraciet	Taupe	Naturel

Rood

Bordeaux*	Marineblauw* Bosgroen*

*Zolang de voorraad strekt

Uzelf overtuigen van de kleur en kwaliteit van onze doeken? Wij kunnen u vrijblijvend doekstalen toesturen (losse doeken ook verkrijgbaar).
Specificaties
Maten

Gratis beschermhoes

VK 300

a

Zweefparasol

r

Middenmast

a

Telescopische mast

r

in cm

Verlichting inbegrepen

r*

A	 Hoogte, gesloten

273

Kleurvast doek

a

B Hoogte, geopend

273

Mast in 2 delen

r

Kantelbaar

r

Draaibaar

r

Zijwaarts kantelbaar

r

	Afstand

C	Afstand van grond
tot einde balein,
gesloten

58

Volant

D	Afstand van grond

r

Bediening

tot einde balein,
geopend

219

	Opberglengte

273

Prijzen

Koord + katrollen

Gewicht doek per m2
Geïntegreerde baleinveren

300 gram

a

Aantal baleinen

8

Sluit boven de tafel

r

Mastdiameter

51mm

Bedrukking mogelijk

a
*Optioneel

Omschrijving		Prijs in e excl. BTW	Prijs in e incl. 21 % BTW	
Patio 300x300		
329,75
399,00
Patio vulbare voet		
66,07
79,95
Granieten voet 55kg		
164,46
199,00
Grondankerset Solero 25-55mm 		
61,57
74,50
Accento		 74,34
89,95
Betonvoet 60kg		
114,88
139,00
Set wieltjes voor betonvoet 60kg (4 stuks)
32,23
39,00

*De 4 jaar kleurgarantie geldt voor het vervagen van het doek bij normale weers- en atmosfeeromstandigheden.

Accessoires

Accento

Granieten voet

Parasolvoet

Grondankerbuis

Betonvoet

Solero | patio
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Solero | presto

Solero

Presto
330x330 cm
of ø 400 cm

PRESTO STAAT IN ITALIË VOOR SNEL. DEZE PARASOL DOET ZIJN NAAM ZEKER EER aan.
DOOR ZIJN UNIEKE EN HANDIGE DRAAISYSTEEM OPENT DE PARASOL ZICH BIJNA SNELLER
DAN ZIJN SCHADUW. SLUITEN GAAT NAGENOEG AUTOMATISCH. EEN SIMPELE ZWIER AAN
DE KNOP LAAT DE PARASOL ALS VANZELF IN DE SLUITSTAND GLIJDEN.
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ROYALE PARASOL MET ALLURE
De Presto is leverbaar in twee royale maten, 400 cm rond
of 330x330 cm vierkant. Met zijn oppervlakte biedt hij u een
optimale bescherming tegen zon en regen.

Easy turn knop

Kleuren

Met slechts twee vingers opent en sluit
u deze parasol, ideaal voor de horeca,
waar iedereen de parasol moet
Easy turn knop

Zwart	Taupe	Naturel

kunnen bedienen.

Uzelf overtuigen van de kleur en kwaliteit van onze doeken? Wij kunnen u vrijblijvend doekstalen toesturen. (losse doeken ook verkrijgbaar)
Specificaties
Maten

Gratis beschermhoes

VK330 R400

a

Zweefparasol

r

Middenmast

a
a

Telescopische mast

	Afstand

in cm

in cm

Verlichting inbegrepen

r*

A	 Hoogte, gesloten

342

347

Kleurvast doek

B Hoogte, geopend

200

292

Mast in 2 delen

a
a

Kantelbaar

r

Draaibaar

r

Zijwaarts kantelbaar

r

C	Afstand van grond
einde balein,
gesloten

102

135

Volant

D	Afstand van grond

r

Bediening

tot einde balein,
geopend

271

201

	Opberglengte

240

212

Prijzen

Easy-turn systeem

Gewicht doek per m2
Geïntegreerde baleinveren

300 gram

a

Aantal baleinen

8

Sluit boven de tafel

a

Mastdiameter

65mm

Bedrukking mogelijk

a
* wel optioneel

Omschrijving		Prijs in e excl. BTW	Prijs in e incl. 21 % BTW	
Presto 330x330		
524,79
635,00
Presto 400		
524,79
635,00
Tegelstandaard Presto		
164,46
199,00
Natuurstenen voet		
288,43
349,00
Grondanker Presto		
144,63
175,00
Zwenkwielen (4 stuks)		
74,38
90,00

* De 4 jaar kleurgarantie geldt voor het vervagen van het doek bij normale weers- en atmosfeeromstandigheden.

Accessoires

Tegelstandaard

Natuurstenen voet

Grondanker

Zwenkwielen

Solero | presto
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Solero | Palestro

Solero

Palestro
300x400 cm
400x400 cm

Eten, drinken, genieten, praten, spelen, daar is uw tuin toch voor? De Palestro maakt al deze ervaringen nóg fijner. Deze zweefparasol draait
alle kanten op, over de eettafel voor uw hele gezin, over het grasveld
voor de kinderen en boven het terras om lekker na te tafelen. Natuurlijk
helemaal kinderproof, door de stevige montage met een grondanker.
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Een parasol voor het hele gezin
Een strak ontwerp dat toch in elke tuin past. Groot van formaat,
met een oppervlakte van 12m2 of 16m2 vindt iedereen zijn
favoriete plekje in de schaduw. Robuust ontworpen om tegen
een stootje te kunnen en met een kleurvast doek dat jarenlang
als nieuw blijft. De Palestro is een toevoeging voor het hele gezin
die al snel een vertrouwd onderdeel van uw buiten wordt.

Multifunctioneel eenvoudige techniek

Kleuren

Dat mooi en groot niet moeilijk hoeft te zijn, bewijst de Palestro.
Met het vernuftige rotatiemechanisme en soepele lierwerk draait
en kantelt u deze parasol eenvoudig alle kanten op. Zo geniet u

Zwart	Antraciet	Taupe	Naturel

eenvoudig van al zijn kwaliteiten.

Uzelf overtuigen van de kleur en kwaliteit van onze doeken? Wij kunnen u vrijblijvend doekstalen toesturen (losse doeken ook verkrijgbaar).
Specificaties
Maten

Zweefparasol

a
a

Middenmast

r

Gratis beschermhoes

VK 400x400 VK 400x300

Telescopische mast

r

a
a

in cm

Verlichting inbegrepen

A	 Hoogte, gesloten 310

284

Kleurvast doek

B Hoogte, geopend 290

284

Mast in 2 delen

r

Kantelbaar
Draaibaar

a
a

Zijwaarts kantelbaar

r

	Afstand

in cm

C	Afstand van
grond tot einde
balein, gesloten

23.5

28

*

Volant

D	Afstand van
grond tot einde
balein, geopend

216

216

Opberglengte

310

284

Prijzen

Omschrijving		Prijs in e excl. BTW	Prijs in e incl. 21 % BTW	
Palestro 300x400		
1276,86
1545,00
Palestro 400x400		
1301,65
1575,00
Accento			
(Gratis bij aankoop van een Palestro)
Palestro grondanker		
164,46
199,00

*De 4 jaar kleurgarantie geldt voor het vervagen van het doek bij normale weers- en atmosfeeromstandigheden.

r

Bediening

Lierwerk

Gewicht doek per m2

300 gram

a

Geïntegreerde baleinveren
Aantal baleinen

8

Sluit boven de tafel

a

**

Mastdiameter
Bedrukking mogelijk

115mm ***

a

(op 3 zijden)

* Gratis meegeleverd
** Indien voldoende ruimte om parasol te draaien
*** Mast is ovaal, gegeven maat is grootste maat

Accessoires

Accento

Grondankerbuis

Solero | palestro
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Solero | maestro prestige

Solero

Maestro Prestige
300x400 cm
400x400 cm

BEHOEFTE AAN EEN TOTALE ZONSVERDUISTERING? DE SOLERO MAESTRO PRESTIGE HEEFT
EEN DOEKOPPERVLAKTE van 12m2 of 16m2. EN BIEDT DUS OPTIMALE BESCHERMING
TEGEN DE PRIEMENDE HITTE. ZOALS ALLE MODELLEN IS OOK DEZE PARASOL EEN TOONBEELD VAN MOOI EN FUNCTIONEEL ONTWERP. ONDANKS ZIJN GROOTTE LAAT DE MAESTRO
ZICH KINDERLIJK EENVOUDIG BEDIENEN. DOOR ÉÉN PERSOON. ZONDER KRACHT TE HOEVEN ZETTEN. HET SLIMME BEDIENINGSMECHANISME BESPAART U HET ZWARE WERK.
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Een zware jongen.
Maar heel gemakkelijk in de omgang.
De Maestro Prestige is de zon altijd meester en wordt veel
toegepast in de horeca. Deze solide parasol is moeiteloos open
te draaien en u kunt er gemakkelijk meer tegen elkaar plaatsen.
Tevens zijn zwenkwielen en losse doeken leverbaar.
uw bedrijfsnaam in het zonnetje zetten?
Dat kan! Het doek van de Maestro kan namelijk worden bedrukt.
Vraag naar de mogelijkheden en prijzen!

uitneembare slinger

Kleuren

De Maestro is zó gemakkelijk te bedienen dat iedereen het kan.
Juist daarom is de slinger uitneembaar, zodat alleen u de parasol
open of dicht kunt draaien wanneer dat nodig is.

Zwart	Antraciet	Taupe	Naturel

Rood

Bordeaux*	Marineblauw* Bosgroen*

*zolang de voorraad strekt

Uzelf overtuigen van de kleur en kwaliteit van onze doeken? Wij kunnen u vrijblijvend doekstalen toesturen (losse doeken ook verkrijgbaar).
Specificaties
Maten

a

Gratis beschermhoes

VK 400x400

VK 300x400

Zweefparasol

r

Middenmast

a
a

Telescopische mast

	Afstand

in cm

in cm

Verlichting inbegrepen

r*

A	 Hoogte, gesloten

400

372

Kleurvast doek

a

B Hoogte, geopend

310

295

Mast in 2 delen

r

Kantelbaar

r

Draaibaar

r

C	Afstand van grond
tot volant, gesloten 85

59

D	Afstand van grond
tot einde balein,
geopend

240

230

E	Afstand van grond
volant, geopend
F	Opberglengte

220

207

385

372

Prijzen

Zijwaarts kantelbaar

r

Volant

a

Bediening

Lierwerk

Gewicht doek per m2

300 gram

Geïntegreerde baleinveren

r

Aantal baleinen

8

Sluit boven de tafel

a

Mastdiameter

81mm

Bedrukking mogelijk

a

op doek en volant
*Optioneel

Omschrijving		Prijs in e excl. BTW	Prijs in e incl. 21 % BTW	
Maestro Prestige 300x400		
990,91
1199,00
Maestro Prestige 400x400		
1032,23
1249,00
Tegelvoet Maestro Prestige		
164,46
199,00
Grondanker Maestro Prestige		
164,46
199,00
Zwenkwielen (4 stuks)		
74,38
90,00
Solamagic heater		
(voor meer informatie en prijzen zie pagina 28)
Solamagic verlichting
		
(voor meer informatie en prijzen zie pagina 29)

*De 4 jaar kleurgarantie geldt voor het vervagen van het doek bij normale weers- en atmosfeeromstandigheden.

Accessoires

Tegelstandaard

Grondanker

Solamagic p2

Solamagic v4

Zwenkwielen 4x

Solero | maestro prestige

25

Solero | basto

Solero

Basto
400x400 cm of
500x500 cm

Hoe kijkt men van ver naar uw terras? De markante en robuuste Basto
straalt smaak en kwaliteit uit. Het unieke karakter van deze parasol, die
zich met het uitneembare lierwerk ook nog eens zeer glad laat bedienen,
voegt (on)opvallend veel toe. Voor wie erop af loopt én er later onder zit.
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Kwaliteit waar u vierkant onder staat
Een strak ontwerp met rechte lijnen, dat met de acht stijlvol vormgegeven baleinen ook van onderen bezien een
prachtig uiterlijk heeft. En groot van formaat, want de vierkant ontworpen Basto is leverbaar in de maten 400 x 400 cm.
en 500 x 500 cm. Zo geniet een heel gezelschap van de klasse
die u uitstraalt, vaak tot ’s avonds laat.

Kleuren

In één keer klaar
Het kleurvaste O’Bravia doek met 300 grams dikte, is bijzonder
stevig en garandeert jarenlang zorgeloos en onderhoudsvrij
genieten. Dit grote oppervlak is eenvoudig te bedienen.

Zwart	Antraciet	Taupe	Naturel

Soms gaan stijl en efficiëntie erg goed samen.

Uzelf overtuigen van de kleur en kwaliteit van onze doeken? Wij kunnen u vrijblijvend doekstalen toesturen (losse doeken ook verkrijgbaar).

Maten

Specificaties
Gratis beschermhoes
VK 400x400 VK 500x500

a

Zweefparasol

r

Middenmast

a
a

in cm

Telescopische mast

A	Hoogte, gesloten 390

423

Verlichting inbegrepen

r*

B Hoogte, geopend 295

306

Kleurvast doek

a

Mast in 2 delen

r

Kantelbaar

r

Draaibaar

r

Zijwaarts kantelbaar

r

	Afstand

in cm

C	Afstand van
grond tot einde
balein, gesloten

101

70

D	Afstand van

Volant

grond tot einde
balein, geopend
	Opberglengte

238

238

393

423

Prijzen

r

Bediening

Lierwerk

Gewicht doek per m2

300 gram

Geïntegreerde baleinveren

8

Sluit boven de tafel

a

Mastdiameter

86mm

Bedrukking mogelijk

Omschrijving		Prijs in e excl. BTW	Prijs in e incl. 21 % BTW	
Basto 400x400		
1528,10
1849,00
Basto 500x500		
1734,71
2099,00
Veiligheidsstandaard Basto		
326,45
395,00
Grondanker Basto		
164,46
199,00
Solamagic heater		
(Voor meer informatie en prijzen zie pagina 28)
Solamagic verlichting		
(Voor meer informatie en prijzen zie pagina 29)

*De 4 jaar kleurgarantie geldt voor het vervagen van het doek bij normale weers- en atmosfeeromstandigheden.

r

Aantal baleinen

a
* wel optioneel

Accessoires

Parasolvoet

Grondankerbuis

Solamagic p2

Solamagic v4

Solero | basto
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Solero | heaters & verlichting

Solero

Heaters

& verlichting

Assortiment Solero mast-heaters

1 x 1400 Watt

Specificaties

2 x 1400 Watt

4 x 1400 Watt

Artikel (Aansluitkabel moet los besteld worden)	Kleur

• Infraroodstralers, verwarmen
mensen in plaats van lucht.
• Geen opwarmtijd, effectieve
warmte direct na inschakelen
• Eenvoudig te installeren en in
gebruik
• Spuitwaterdicht
• Gemaakt van weerbestendig
aluminium
• Geschikt voor een mast met
doorsnee van 45 tot 85mm.

Prijs € excl. BTW

Prijs € incl. 21 %

BTW
Solamagic Parasolverwarming P1 (1x 1400 Watt met drukschakelaar)	Titanium		

429,39		

519,56

Solamagic Parasolverwarming P2 (2x 1400 Watt met drukschakelaar)	Titanium		

751,71		

909,57

Solamagic Parasolverwarming P4 (4x 1400 Watt met drukschakelaar)	Titanium		

1632,57		

1975,41

Solamagic Parasolaansluitkabel 5 meter	Wit		

37,60		

45,50

Solamagic Parasolaansluitkabel 5 meter	Zwart		

37,60		

45,50

Solamagic Parasolaansluitkabel 10 meter	Wit		

49,89		

60,37

Assortiment Solero Heaters (los te bevestigen)

Specificaties
• Infraroodstralers, verwarmt
mensen in plaats van lucht.
• Geen opwarmtijd, dus effectieve warmte direct na inschakelen
• Eenvoudig te installeren en in
gebruik

1400 ECO+ / 2000 ECO+

baleinbevestiging (optioneel)

Artikel (standaard geleverd met 1800 mm aansluitkabel)	Kleuren

Prijs € excl. BTW

Prijs € incl. 21 %

BTW

28

Solamagic 1400 Watt zonder schakelaar 		Wit, antraciet, titanium

256,00		

309,76

Solamagic 1400 Watt met drukschakelaar 		Wit, antraciet, titanium

268,10		

324,40

Solamagic 1400 Watt met trekschakelaar 		Wit, antraciet, titanium

268,10		

324,40

Solamagic 2000 Watt zonder schakelaar		Wit, antraciet, titanium

302,40		

365,90

Solero collectie 2016

Assortiment Solero Caloria Heaters

Specificaties
• Geleverd met baleinbevestiging
• Behuizing van gepoedercoat
aluminium
• Inclusief witte 3000mm hittebestendige snoer met stekker
• Caloria Rosso geeft een redelijk fel en enigszins rood licht
• Gemiddelde levensduur;
ca. 5000 uur.

Solero Caloria 1500 Watt

Artikel (aansluitkabel standaard meegeleverd)

kleur licht		Prijs € excl. BTW	

Prijs € incl. 21 % BTW

Solero Caloria 1500W Heater zilverkleurig armatuur	Rosso (rood/warm licht)		

194,21		
235,00

Solero Caloria 1500W Heater zwart armatuur	Rosso (rood/warm licht)

194,21

235,00

Extra beugel Solero Caloria heater zilverkleurig (Titan)				

18,00

21,78

Assortiment Verlichting

Solero Accento

Artikel

V4 verlichting

LED strip

		Prijs € excl. BTW	Prijs € incl. 21 %

BTW
Solero Accento 			

74,34

89,95

Solamagic V4 verlichting 230 volt halogeen (aansluitkabel benodigd) 		

281,48

340,59

Solamagic Parasolaansluitkabel 5 meter Wit 			

37,60

45,50

Solamagic Parasolaansluitkabel 5 meter Zwart 			

37,60

45,50

Solamagic Parasolaansluitkabel 10 meter Wit 			

49,89

60,37

Solamagic Parasolaansluitkabel 10 meter Zwart			

49,89

60,37

V4 verlichting 12 volt LED (exclusief LED lampjes)			

279,73

338,47

4x LED lampjes 12 Volt Gu 10 (3/6 watt)			

100,00

121,00

Batterij incl. lader voor V4 12 volt LED verlichting 		

399,00

482,79

Omvormer van 230V naar12V inclusief dimmer en behuizing 		

329,00

398,09

Zender 2 kanaals 			

29,00

35,09

Zender 4 kanaals 			

45,00

54,45

				
LED strip 50cm (set van 4) in 3, 6 of 9 LEDS 12 volt 		

184,00

222,64

LED strip 75cm (set van 4) in 3, 6 of 9 LEDS 12 volt 		

276,00

333,96

LED bevestigingsclips (set van 4) 			

21,60

26,14

Verdeler LED 4 aansluitingen 12 volt 			

3,50

4,24

Solero | heaters
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Solero | o’bravia

Solero

O’Bravia

De Solero O’Bravia doekencollectie is een nieuw, exclusief, hoogwaardig
en milieuvriendelijk merk, speciaal ontwikkeld voor het buitenleven.
Het parasoldoek is, voor het weven, op de draad gekleurd en zorgt voor de
elegantie, comfort, sterkte en duurzaamheid die helemaal aansluit bij uw
Solero parasol. Welke doekkleur u ook kiest, met een Solero kiest u sowieso
altijd voor groen. De doeken kunnen namelijk volledig worden gerecycled!

Met zorg geweven

VOOR DE DRAAD ERMEE

Duurzaamheid en milieu zijn de sleutelwoorden van de toe-

De kleurvastheid van een doek wordt met name bepaald door

komst. De Solero doeken worden met grote nauwkeurigheid

de manier waarop het garen is gekleurd. Solero parasoldoeken

geweven. De kleurechtheid is hierbij van groot belang. Alle

worden tijdens het productieproces in de vezelkern geverfd.

Solero O’Bravia doeken zijn dan ook voorzien van een label

Hierdoor zullen Solero doeken aanzienlijk minder snel vervagen

met een 4 jaar kleurgarantie. In onze branche noemen wij

dan de meeste parasoldoeken, waarvan het garen pas na pro-

dit een kleurechtheid van 7 op de schaal van 8. Dit houdt in dat

ductie wordt geverfd. Doeken van een mindere kwaliteit laten

de eerste verschijnselen van verkleuring pas meetbaar zijn na

zich het best vergelijken met een radijs; in de kern is het garen

350 dagen zon! Deze termijn is gemeten bij normale weers-

pigmentloos. Solero doeken zijn echter door en door gekleurd,

omstandigheden en dagelijks gebruik van een beschermhoes.

zoals het binnenste van een wortel.

Optimale bescherming tegen de zon

belangrijk

Solero parasoldoeken vormen een prima bescherming tegen

UV-straling wordt ook weerkaatst via water, sneeuw, glas en

schadelijk invloeden van de zon. Door de aantasting van de

zand. Indirect stelt u uw huid dus nog steeds bloot aan deze

ozonlaag worden er steeds minder ultraviolette stralingen ge-

straling. Bent u (over)gevoelig voor de zon, dan is het verstandig

filterd. Daarom wordt een kwalitatief doek met een optimale

om met regelmaat te blijven smeren met een zonnebrandcrème.

bescherming steeds belangrijker. Alle doeken filteren 100% van
de schadelijke ultraviolette stralingen. Dit duiden wij aan met
de factor UPF 50+.

UPF waarde 50+

150

197

144

40

41

123

* De 4 jaar kleurgarantie geldt voor het vervagen van het doek bij normale weers- en atmosfeeromstandigheden.
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125

126

127		

Solero | algemene informatie

Algemene informatie
Doekeigenschappen

•C
 ontroleer bij tijd en wijle of alle bevestigingsonderdelen nog

Natuurlijk worden onze doeken tijdens het productieproces

goed vast zitten. Merkt u dat één onderdeel los zit, draai deze

regelmatig gecontroleerd op onvolkomenheden zoals vuil of

dan helemaal los en bevestig het vervolgens weer met borg-

weeffouten. Sommige verschijnselen in de stof blijven echter

middel.

onvermijdelijk. Wij zijn van mening dat een goed geïnformeerde

•P
 robeer vuil zo snel mogelijk te verwijderen. Gebruik hiervoor

klant hiervan op de hoogte is en daarom ook geen bezwaar zal

handwarm water met een zachte borstel. Indien u gebruik

aantekenen als de volgende eigenschappen worden geconsta-

maakt van een reinigingsmiddel, laat u dan goed adviseren

teerd:

door de verkoper.
•Z
 org dat uw parasol tijdens het openen en sluiten voldoende

Knikvouwen: het is onvermijdelijk om een grote oppervlakte van

ruimte heeft en nergens kan blijven haken. Zorg er ook voor

het doek niet te vouwen bij het confectioneren of het verpakken

dat de parasol in geopende stand geen obstakels kan raken

van de parasol. Op de vouwnaad kunnen bij tegenlicht lichtere

(zoals muren, bomen andere parasols e.d.)

of donderen plekken ontstaan (bij sommige kleuren lijkt het ook

•L
 et er op dat de gesloten parasols vastgebonden zijn en niet

wel eens op krijtstrepen). Dit doet echter geen afbreuk aan de

in de wind kunnen klapperen. Schuurplekken en gaten vallen

kwaliteit van het doek.

niet onder garantie.

Golven: bij zomen en naden is sprake van een dubbele stofdikte.

Garantieperiode

Hierdoor ontstaan stofspanningen, waardoor er lichte golven

Solero parasols hanteert een fabrieksgarantieperiode van

kunnen ontstaan. Na een zware regenbui kan er een waterzak in

2 jaar. De gedetailleerde informatie hierover vindt u in de

het doek komen. Als het doek vervolgens is opgedroogd, kunnen

algemene verkoopvoorwaarden van Solero Trading B.V.

er op deze plek ook lichte golven ontstaan.
Reparaties
Onderhoud en gebruikstips

Wanneer uw parasol is beschadigd, informeer dan bij de ver-

• Parasols die in natte of vochtige toestand werden gesloten,

koper naar de voorwaarden en mogelijkheden. Als de schade

moeten zo snel mogelijk worden geopend om te kunnen venti-

buiten de garantie valt, worden arbeidsuren, materialen en

leren en drogen.

eventuele verzendkosten in rekening gebracht. Uiteraard kunt u

• Indien u uw parasol niet in gebruik heeft, adviseren wij u ten

altijd eerst om een indicatie van de kosten vragen.

alle tijden de parasol te sluiten en te voorzien van de bijgeleverde beschermhoes. Gebruik de beschermhoes niet als het

Leveringsvoorwaarden

doek nog nat of vochtig is!

Prijzen van accessoires zijn uitsluitend geldig in combinatie met

• Als u van plan bent de parasol voor langere tijd niet te gebruiken (bijvoorbeeld in de herfst en winter) raden wij u sterk aan

gelijktijdige aankoop van een Solero parasol. Wilt u losse accessoires bestellen, informeer dan naar de voorwaarden.

om deze op een vocht- en windvrije plek op te bergen. Bij voorkeur staand. Wanneer de parasol op de grond ligt, is de kans

Op al onze aanbiedingen, verkopen en leveringen zijn onze

aanwezig dat ongedierte zich in het stof nestelt. Heeft u geen

verkoopvoorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij

mogelijkheid om de parasol vertikaal op te bergen, verwijder

de KvK te Eindhoven onder nr. 17217199.

dan het parasoldoek en leg dit op een droge plaats.
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Uw Solero dealer:
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