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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.
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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
sfeervolle click-on verlichting!

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

Zwart	Antraciet	Taupe	Naturel

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

Afstand

a

Gratis beschermhoes
Zweefparasol

r

Middenmast

a

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
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Sluit boven de tafel

a

Mastdiameter

38mm

Bedrukking mogelijk

a
* wel optioneel

omschrijving		
prijs in e excl. BTW prijs in e incl. 21 % BTW
Teatro 270		
123,14
149,00
Teatro vulbare voet		
33,02
39,95
Granieten voet 55kg		
123,14
149,00
Grondankerset Solero 25-55mm		
61,57
74,50
Accento		 74,34
89,95
Hars omgoten voet 40kg		
65,29
79,00

*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
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