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330x330 cM en Ø400 cM

Sluiten gaat nagenoeg automatisch, een 
simpele zwier aan de knop laat de parasol 
als vanzelf in de sluitstand glijden. 

De Presto is leverbaar in twee royale 
afmetingen, Ø400 cm en 330x330 cm 
vierkant. Met zijn oppervlakte biedt hij u 
een optimale bescherming tegen zon en 
regen.

Het grote voordeel van de Presto is 
zijn sluithoogte, dit is de hoogte van de 
baleinen tot aan de grond. De Presto is 
namelijk uitgerust met een telescopisch 
frame dit wordt vaak in de horeca 
toegepast, waardoor de parasol als het 
ware stijgt op het moment dat hij gesloten 
wordt. Hierdoor kunnen tafels en stoelen 
gewoon onder de parasol blijven staan 
zodra deze gesloten wordt. 

Met slechts twee vingers opent en sluit 
u deze parasol, ideaal voor de horeca, 
waar iedereen de parasol moet kunnen 
bedienen. We vergeten ook niet de 

gebruikers die wat minder kracht in hun 
handen hebben, voor deze doelgroep is 
de Presto ook uitermate geschikt. Met de 
easyturn knop opent u de parasol écht 
in 2 seconden. Sluiten gaat zelfs bijna 
automatisch. Zodra u de knop terugdraait, 
glijdt de Presto parasol als vanzelf in 
gesloten positie. De Solero Presto wordt 
geleverd met een stevige mast van 63 
mm met een chique zilvergrijze finish. 

Het speciale kleurvaste doek van de 
Presto is, net als de doeken van de 
andere parasols, voorzien van een 
speciale waterafstotende coating. 
Bovendien is het Presto zonweringsdoek 
100% recyclebaar. Goed voor het milieu 
en een prima bescherming voor u. Het 
doek heeft namelijk een UPF waarde 
van 50+. natuurlijk ontvangt u een gratis 
beschermhoes bij uw parasol, om hem 
goed op te bergen op de momenten dat 
u hem niet gebruikt.

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. 
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http://www.parasols.nl/presto-tuin.html


4x zwenkwielen optioneel
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Voet is geschikt voor 8 tegels van 40x40 cm.
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Grondanker Granietvoet

naturel
40

Taupe
144

Antraciet
197

Zwart
150

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

533.33.kleurcode Presto 330x330 cm 524,79 635,00

533.40.kleurcode Presto ø 400 cm 524,79 635,00

533.51.70 Tegelvoet Presto 164,64 199,00

533.50.70 Grondanker Presto 144,63 175,00

533.91.01 Granietvoet 90 kg incl. wielen 247,11 299,00

535.64.99 Zwenkwielen 4 stuks 74,38 90,00

Specificaties

Gratis beschermhoes √

Zweefparasol x

Middenmast √

Telescopische mast √

Verlichting inbegrepen x

Kleurvast doek √

Mast in 2 delen √

Kantelbaar x

Draaibaar x

Zijwaarts kantelbaar x

Volant x

Bediening easy-turn systeem

Gewicht doek per m² 300 gram

Geïntegreerde baleinveren √

Aantal baleinen 8

Sluit boven de tafel √

Mastdiameter 65 mm

Bedrukking mogelijk √

18 kg 330x330 ø400

A 285 cm 280 cm

B 218 cm 213 cm

c 342 cm 357 cm

D 102 cm 118 cm

Tegelvoet
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http://www.parasols.nl/bedrukking.html

