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SoleroLaterna

De 21e eeUW iS De erA VAN Het BUiteNcoMFort. Het terrAS WorDt SteeDS BelANG-

riJKer. 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

300x300 cm 

of ø 350 cm
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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!

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

Maten

 Afstand in cm       in cm

A Hoogte, gesloten 268        273

B Hoogte, geopend 264,5     273

c Afstand van grond 

 tot einde balein, 

 gesloten 40          89

D Afstand van grond 

 tot einde balein, 

 geopend 204,5     228,5

 opberglengte 260        265

VK300      r350

StrAK MAAr SFeerVol

De laterna komt met een antraciet gecoat aluminium frame en 

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 

gratis bij!

Zwart Antraciet taupe Naturel

KleUreN

Gratis Accento

Prijzen

Accessoires
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)
tegelstandaard Grondanker

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

300 gram

a
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  a
80mm 

a 
(op 3 zijden)

Gratis beschermhoes

Zweefparasol

Middenmast

telescopische mast

Verlichting inbegrepen

Kleurvast doek

Mast in 2 delen 

Kantelbaar

Draaibaar

Zijwaarts kantelbaar

Volant

Bediening

Gewicht doek per m2

Geïntegreerde baleinveren  

Aantal baleinen

Sluit boven de tafel

Mastdiameter

Bedrukking mogelijk

Specificaties

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

*

* *

* * *


