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solero patio 

300x300 cM

Zijn stevig, doch strak postuur komt goed 
tot zijn recht op elk horecaterras. En als 
u dat wilt, laat deze middenmast parasol 
zich ‘s nachts bovendien heel makkelijk 
naar binnen rollen.

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.

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

Het speciale Solero O’Bravia parasoldoek 
is van een mooie, zware kwaliteit 
en bovendien kleurvast. Blauw blijft 
diepblauw en vervaagt niet na twee 
seizoenen. Het parasoldoek wordt 
goed op spanning gehouden door 
de doekspanners in de baleinen. De 
Patio wordt geleverd met een gratis 
beschermhoes en is te plaatsen met een 
parasolvoet of een grondanker.

Een échte blikvanger dus, zéker in 
combinatie met de Solero Accento click-
on verlichting. Een parasol waar u nog 
jaren plezier van zult hebben! 

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 

uitstekende staande in het uitgaansleven. 
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http://www.parasols.nl/middenmast-parasols.html


34-50 mm

720 mm

100 mm

400 mm

28-62 mm
100 55

70 mm

550 mm

550 mm

400 mm

totale hoogte 

640 mm

binnendiameter 

58 mm

binnendiameter 

51 mm

305 mm

55 mm

A B c

Vulvoet Grondanker Granietvoet

Accento

Naturel
40

Taupe
144

Antraciet
197

Marine
125

Rood
123

Zwart
150

Artikelnummer Omschrijving Prijs in € excl. BTW Prijs in € incl. BTW

534.33.kleurcode Patio 300x300 cm 329,75 399,00

535.28.62 Vulvoet Patio 66,07 79,95

527.51.55 Grondanker Patio RVS 65,29 79,00

535.56.01 Granietvoet 55 kg 147,93 179,00

535.24.54 Accento click-on lamp 74.34 89,95 

Specificaties

Gratis beschermhoes √

Zweefparasol x

Middenmast √

Telescopische mast x

Verlichting inbegrepen x

Kleurvast doek √

Mast in 2 delen x

Kantelbaar x

Draaibaar x

Zijwaarts kantelbaar x

Volant x

Bediening Koord + katrollen

Gewicht doek per m² 300 gram

Geïntegreerde baleinveren √

Aantal baleinen 8

Sluit boven de tafel x

Mastdiameter 51 mm

Bedrukking mogelijk √

15 kg 300x300

A 273 cm

B 219 cm

c 58 cm
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http://www.parasols.nl/parasol-onderdelen.html

