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SoleroCielo

Bij De solero cielo 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 ge-

makkelijk met De zon meeDraaien. 
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BeScHerMT TeGen De Zon.  

Door HeM oP De VoeT Te VolGen.   

De solide voet van de solero cielo 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 biedt u dus de hele dag bescherming tegen al te fel 

zonlicht. en reist de zon letterlijk achterna.

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

Solero AccenTo, SnoerlooS en SFeerVol

De cielo 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 

hoogwaardige batterijen in enkele uren vol laden. met de cielo 

eindigen feesten later en blijft het langer gezellig en knus!

 Afstand in cm

a Hoogte, gesloten 254

B Hoogte, geopend 245,5

c afstand van grond 

 tot einde balein, 

 gesloten 67

D afstand van grond 

 tot einde balein, 

 geopend 195,5

 opberglengte 246

Vk 260

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

zwart antraciet taupe naturel

kleuren

Maten

Gratis accento

Prijzen

omschrijving  prijs in e excl. BTW prijs in e incl. 21 % BTW 
cielo  412,40 499,00

cielo kruisvoet                             (gratis bij aankoop van een solero cielo)

accento                             (gratis bij aankoop van een solero cielo)            

cielo grondanker  49,55 59,95               
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65mm 

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

*

* *

* * *

Gratis kruisvoet (liggers) grondanker

Accessoires


