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de naam van Onze website www.parasOls.nl zegt eigenlijk al genOeg. we zijn gespecialiseerd in 

de Ontwikkeling, verkOOp en installatie van alle sOOrten parasOls. sOlerO staat vOOr parasOls  

in het midden- en hOgere segment. het prOgramma Omvat dan OOk een grOOt aanbOd in typen en  

uitvOeringen, zOwel vOOr de particuliere gebruiker als prOfessiOnele tOepassingen in de hOreca.

Voorwoord

2       sOlerO prOstOr cOllectie 2016

buiten genieten wOrdt steeds belangrijker. dus is luxe annO 2016 een must vOOr elke hOrecaOn-

dernemer Of echte tuinliefhebber. sOlerO begrijpt dit en brengt met de prOstOr serie een aantal 

unieke parasOls Op de markt, die van uw buiten werkelijk iets bijzOnders maken. deze trendy en 

veelzijdige parasOls wOrden vOOr u Op maat gemaakt en zijn de finishing tOuch vOOr uw terras.
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   Vrijhangend Middenmast Horeca Tuin

 4  p4  270 rond 3   3

 6  p6  meerdere maten mogelijk 3 3 3	 3

 10 p7  meerdere maten mogelijk 3  3 3

 14 cabana  350x350 en 300x350   3 3
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prostorP4

in sOmmige situaties is het niet wenselijk Of zelfs OnmOgelijk Om een parasOl in het terras 

te verankeren. u zOu dan kunnen kiezen vOOr een verrijdbare parasOlvOet. vaak is een derge-

lijke vOet tOch een sta-in-de-weg. zeker als u elke vierkante meter van uw terras Of balkOn wilt  

benutten. sOlerO muurparasOls zijn dan een prima alternatief.
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cOmpact en zwenkbaar

de kleinste muurparasol, prostor p4, heeft een doorsnede van  

270 cm. de meegeleverde muurbeugel is slechts 25 cm. hoog.  

daarom kunt u deze wandparasol op bijna elke plek monteren.  

Omdat u de p4 ook nog eens kunt kantelen en zwenken, beweegt u de 

schaduw moeiteloos over uw terras.

25
 c

m

Open de arm  
tot de 45° stand

kantel de parasol breng de arm  
tot de 90° stand

Open de parasol

1 2 3 4

maten

prijzen

fold out & push up systeem

Omschrijving  prijs in e excl. btw prijs in e incl. 21 % btw 

muurprofiel + telescopische arm + parasol Ø 2,70m* 610,00 738,10

klembescherming voor niet-prostor-parasols (8 st.) 10,00 12,10

vervangdoek Ø 2,70m Olefin  130,00 157,30

accessoires

bevestiging muur* prijzen inclusief beschermhoes

maximaal zwenkbaar bij  
montage op een hoek. 

kleuren

Olefin doek
• Gewicht: 290 g/m2 
• Kleurechtheid: 7-8/8
• Waterdicht: > 300 mm waterkolom
• Wasbaar
• Hoge UPF waarde
• Schimmelwerend

de doeken zijn wasbaar en  
makkelijk te vervangen.

doeken met een upf waarde 
van 30+ filteren 95% van de 
uv-straling. doeken met een 
upf waarde van 50+ geven u 
zelfs 100% bescherming.

40 cm

270 cm

140 tot 180 cm uitschuifbaar

minimaal 180 cm

a
a
a
r

   a7-8/8

a
  a10°

a
a

fold out & push up

190 gram

6

a
a
r

r

  11kg 

gratis beschermhoes

zweefparasol

parasol sluit naar de mast

verlichting inbegrepen

kleurvast doek

gasdrukveer

kantelbaar

draaibaar

waterafstotend doek

bediening

gewicht doek per m2

aantal baleinen

bedrukking mogelijk

sluit boven de tafel

verbindbaar met doekgoten

elektrisch bedienbaar

gewicht

specificaties

* optioneel
** maximaal bij montage op een hoek

*

**

white sand  butter cup  terra cotta  traffic red bitter orange   denim blue

natural white        taupe   black widow    leaf green  platinum grey     carbon grey

upf 30+ upf 50+



prostorP6

sOlerO prOstOr p6 is meer dan een parasOl, het is een gemakkelijk inklapbare Overkapping met 

heel veel mOgelijkheden. de Opstelling bestaat namelijk uit een middenpaal waaraan maar 

liefst tOt vier parasOls kunnen wOrden bevestigd. via de gepatenteerde bediening, cOmpleet 

met gasveer, wOrden de parasOls met speels gemak ingeklapt. u kunt de dOeken afzOnderlijk 

van elkaar Openen Of sluiten. 
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uniek schuifsysteem

solero prostor komt met een zware aluminium mast, waar-

aan 1 tot 4 parasoldoeken kunnen worden gehangen. Openen en 

sluiten is even simpel als geniaal. met het gepatenteerde ‘one 

move’ systeem, glijdt de parasol namelijk direct in de gekozen 

positie. 

nog meer luxe biedt de elektrische variant waarbij dit ‘gewoon’ 

via de afstandsbediening gebeurt.  bovendien kan solero pros-

tor ook worden geleverd met sfeerlampen, die u eveneens kunt 

activeren met de bijgeleverde afstandbediening!

kleuren

Olefin doek 
• Gewicht: 290 g/m2 
• Kleurechtheid: 7-8/8
• Waterdicht: > 300 mm waterkolom
• Wasbaar
• Hoge UPF waarde
• Schimmelwerend

natural white butter cup bitter orange terra cotta paris red Olive green 

white sand   taupe black widow  lead grey carbon grey night blue

upf 30+ upf 50+de doeken zijn wasbaar en  
makkelijk te vervangen.

doeken met een upf waarde 
van 30+ filteren 95% van de 
uv-straling. doeken met een 
upf waarde van 50+ geven u 
zelfs 100% bescherming.

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

 afstand in cm in cm

a hoogte, gesloten 280 285

b hoogte, geopend 280 285

c afstand van grond 

 tot einde balein, 

 gesloten 80 45

d afstand van grond 

 tot einde balein, 

 geopend 210 210

 Opberglengte 215 245

250x250 300x300 (xl)

maten

r

a
a
r

   a7-8/8

a
r

r

a
One move

290 gram

8

a
a
a
r

Uno: 36 kg

r

a
a
r

   a7-8/8

a
r

r

a
One move

290 gram

8

a
a
a
a

Uno: 32 kg

gratis beschermhoes

zweefparasol

parasol sluit naar de mast

verlichting inbegrepen

kleurvast doek

gasdrukveer

kantelbaar

draaibaar

waterafstotend doek

bediening

gewicht doek per m2

aantal baleinen

bedrukking mogelijk

sluit boven de tafel

verbindbaar met doekgoten

elektrisch bedienbaar

gewicht

gratis beschermhoes

zweefparasol

parasol sluit naar de mast

verlichting inbegrepen

kleurvast doek

gasdrukveer

kantelbaar

draaibaar

waterafstotend doek

bediening

gewicht doek per m2

aantal baleinen

bedrukking mogelijk

sluit boven de tafel

verbindbaar met doekgoten

elektrisch bedienbaar

gewicht

specificaties xlspecificaties

* optioneel   
** bij vierkante uitvoeringen

**

*

****
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waterdichte hoes (standaard 
meegeleverd) in beige. hoes in 
andere kleur op aanvraag (tegen 
meerprijs).

One move systeem, de solero prostor parasols onderscheiden zich door 
een unieke bediening. u opent en sluit de parasols met twee vingers.  
de geïntegreerde gasveer bespaart u namelijk het zware werk! 

Mogelijke opstellingen:

Opstelmogelijkheden en afmetingen

accessoires

grondanker om in beton
te gieten. uit roestvrij staal
en aluminium.

aluminium deksel voor tegelvoet 
(optie)

muurbeugel, geleverd per twee 
stuks. uitsluitend bestemd voor 
de p6 uno of vierkante p6 duo.

excl. tegels

stalen tegelvoet 90 x 90 cm
Met 8 tegels: 130 kg
Met 12 tegels: 185 kg
niet geschikt voor xl versie

excl. tegels

stalen tegelvoet 100 x 100 cm
Met 4 tegels: 115 kg
Met 8 tegels: 205 kg

geïntegreerde sfeerverlichting 
met afstandbediening. kabels zijn 
weggewerkt in frame.  

elektrische infraroodverwarming, 
leverbaar op een speciale slider onder 
de draaiknop van de parasol.

afritsbare doekgoten waarmee 
parasols onderling verbonden 
worden zorgen voor de afvoer 
van het regenwater.
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prijzen

    

  
   
i. type   
   
prOstOr p6 ral 9007  excl. btw (e) incl. 21% btw (e)

p6 - uno multi paal + 1 parasol Ø 3,50m 1070,00 1294,70 
 multi paal + 1 parasol 2,50x2,50m 1040,00 1258,40 
 multi paal + 1 parasol 3,00x3,00m (xl) 1240,00 1500,40
p6 - duo multi paal + 2 parasols Ø 3,50m 1905,00 2305,05 
 multi paal + 2 parasols 2,50x2,50m 1845,00 2232,45 
 multi paal + 2 parasols 3,00x3,00m (xl) 2245,00 2716,45
p6 - trio multi paal + 3 parasols 2,50x2,50m  2650,00 3206,50 
 multi paal + 3 parasols 3,00x3,00m (xl) 3250,00 3932,50 
p6 - Quattro multi paal + 4 parasols 2,50x2,50m 3455,00 4180,55
 multi paal + 4 parasols 3,00x3,00m (xl) 4255,00 5148,55

PROSTOR P6 SPECIAL EDITION : zwart of wit   
bovenstaande prijzen + 5 % (deze special edition is niet mogelijk voor de xl versie)   
    

ii. bevestiging   
   
muurbeugel (2 stuks) ***       75,00     90,75
warm gegalvaniseerde stalen tegelvoet 90x90cm (excl. tegels 40x40x4cm*)**   340,00   411,40   
warm gegalvaniseerde stalen tegelvoet 100x100cm (excl. tegels 50x50x5cm*)   360,00   435,60   
grondanker    130,00   157,30   
verstelbaar grondanker     210,00   254,10     

* standaard tegels te verkrijgen in elke doe-het-zelf zaak  

** niet geschikt voor xl versie, *** niet geschikt voor Ø 3,50m   
   
iii. accessOires    
   
roestvrij stalen deksel voor tegelvoet 90x90cm     170,00   205,70  
alu deksel voor tegelvoet 90x90cm of 100x100cm  (gelakt in ral 9007)   195,00   235,95
alu deksel voor tegelvoet 90x90cm of 100x100cm (gelakt in wit of zwart)   220,00   266,20
led verlichting (1 parasol) + afstandsbediening   290,00   350,90
led verlichting (2 parasols) + afstandsbediening   395,00   477,95
led verlichting (3 parasols) + afstandsbediening   485,00   586,85
led verlichting (4 parasols) + afstandsbediening   585,00   707,85
elektrische bediening p6 Quattro parasol 1400,00 1694,00
regengoot (per stuk) voor parasol 2,50x2,50m      50,00     60,50  
regengoot (per stuk) voor parasol 3,00x3,00m (xl)     55,00     66,55
zwenkbare wielen met rem (per 4 stuks) - enkel voor de uno versie     95,00   114,95
meerprijs inox gasveer p6** (per stuk)   120,00   145,20
meerprijs inox gasveer p6 xl** (per stuk)   155,00   187,55
verwarmingselement 1500 w   290,00   350,90
enkel stopcontact verwarming voor p6     35,00     42,35
dubbel stopcontact verwarming voor p6     55,00     66,55
beschermhoes p6 muur    105,00   127,05
beschermhoes p6 uno       130,00   157,30
beschermhoes p6 duo       155,00   187,55
Beschermhoes P6 Trio/Quattro   205,00   248,05
beschermhoes p6 xl muur    130,00   157,30
beschermhoes p6 xl uno       150,00   181,50
beschermhoes p6 xl duo       200,00   242,00
Beschermhoes P6 XL Trio/Quattro   270,00   326,70

** niet geschikt voor xl versie



prostorP7

DE SOLERO PROSTOR P7 IS IN DRIE FORMATEN LEvERBAAR: TWEE vIERKANTE UITvOERINGEN vAN 250 EN 300 

cm en een rOnd exemplaar met een diameter van 350 cm. vOOr welk fOrmaat u OOk kiest, de p7 

laat zich altijd uitzOnderlijk makkelijk bedienen. met behulp van de geïntegreerde gasveer 

schuift u de parasOl mOeitelOOs Open en dicht. 
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de zOn achterna

Ondanks zijn grootte,  kunt u de solero prostor p7 heel een-

voudig naar links en rechts bewegen. door de borgpen uit  

de voet te halen, verplaatst u de schaduw moeiteloos over uw 

terras.

kleuren

Olefin doek
• Gewicht: 290 g/m2 
• Kleurechtheid: 7-8/8
• Waterdicht: > 300 mm waterkolom
• Wasbaar
• Hoge UPF waarde
• Schimmelwerend

de doeken zijn wasbaar en  
makkelijk te vervangen.

doeken met een upf waarde 
van 30+ filteren 95% van de 
uv-straling. doeken met een 
upf waarde van 50+ geven u 
zelfs 100% bescherming.

natural white butter cup bitter orange terra cotta paris red Olive green 

white sand taupe black widow lead grey carbon grey night blue

upf 30+ upf 50+

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

 afstand in cm in cm in cm

a hoogte, gesloten 280 285 285

b hoogte, geopend 280 285 285

c afstand van grond 

 tot einde balein, 

 gesloten 80 45 40

d afstand van grond 

 tot einde balein, 

 geopend 210 210 210

 Opberglengte 215 245 260

250x250 300x300 (xl) 350 Ø ⌀

maten

r

a
a
r

   a7-8/8

a
r

a
a

One move

290 gram

8

a
a
a
r

Uno: 36 kg

Duo: 56 kg

Trio: 76 kg

Quattro: 96 kg

r

a
a
r

   a7-8/8

a
r

   a300º

a
One move

290 gram

8

a
a
a
a

Uno: 32 kg

Duo: 48 kg

Trio: 64 kg

Quattro: 80 kg

gratis beschermhoes

zweefparasol

parasol sluit naar de mast

verlichting inbegrepen

kleurvast doek

gasdrukveer

kantelbaar

draaibaar

waterafstotend doek

bediening

gewicht doek per m2

aantal baleinen

bedrukking mogelijk

sluit boven de tafel

verbindbaar met doekgoten

elektrisch bedienbaar

gewicht

gratis beschermhoes

zweefparasol

parasol sluit naar de mast

verlichting inbegrepen

kleurvast doek

gasdrukveer

kantelbaar

draaibaar

waterafstotend doek

bediening

gewicht doek per m2

aantal baleinen

bedrukking mogelijk

sluit boven de tafel

verbindbaar met doekgoten

elektrisch bedienbaar

gewicht

specificaties xlspecificaties

**

*

****

* optioneel   
** bij vierkante uitvoeringen
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waterdichte hoes (standaard 
meegeleverd) in beige. hoes in 
andere kleur op aanvraag (tegen 
meerprijs).

One move systeem de solero prostor parasols onderscheiden zich door 
een unieke bediening. u opent en sluit de parasols met twee vingers.  
de geïntegreerde gasveer bespaart u namelijk het zware werk! 

Opstelmogelijkheden en afmetingen

accessoires

grondanker om in beton
te gieten. uit roestvrij staal
en aluminium.

aluminium deksel voor tegelvoet 
(optie) 

draaibare muurbeugels, inclusief 
paal.

excl. tegels

stalen tegelvoet 90 x 90 cm
Met 8 tegels: 130 kg
Met 12 tegels: 185 kg
niet geschikt voor xl versie

excl. tegels

stalen tegelvoet 100 x 100 cm
Met 4 tegels: 115 kg
Met 8 tegels: 205 kg

geïntegreerde dimbare sfeerver-
lichting met afstandbediening. 
kabels zijn weggewerkt in het 

elektrische infraroodverwarming - 
1500 w, leverbaar op een speciale 
slider.

(XL-version)

p7 draait 300°

boven Onder
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i. type   
   
prOstOr p7 ral 9007  excl. btw (e) incl. 21% btw (e)

p7 - uno single paal + 1 parasol Ø 3,50m 1010,00 1222,10
 single paal + 1 parasol 2,50x2,50m 980,00 1185,80
 single paal + 1 parasol 3,00x3,00m (xl) 1180,00 1427,80
p7 - muur single paal muur + draaibare muurbeugels + 1 parasol Ø 3,50m 1095,00 1324,95
 single paal muur + draaibare muurbeugels + 1 parasol 2,50x2,50m  1065,00 1288,65
 single paal muur + draaibare muurbeugels + 1 parasol 3,00x3,00m (xl) 1270,00 1536,70

PROSTOR P7 SPECIAL EDITION : zwart of wit   
bovenstaande prijzen + 5 % (deze special edition is niet mogelijk voor de xl versie)   
    
 

   
ii. bevestiging   
   
warm gegalvaniseerde stalen tegelvoet 90x90cm met draai-element (excl. tegels 40x40x4cm*)**    380,00 459,80  
warm gegalvaniseerde stalen tegelvoet 100x100cm met draai-element (excl. tegels 50x50x5cm*)    400,00 484,00   
grondanker met draai-element   230,00 278,30  

* standaard tegels te verkrijgen in elke doe-het-zelf zaak  

** niet geschikt voor xl-versie, *** niet geschikt voor Ø 3,50m   
   
   
iii. accessOires    
   
        
alu deksel voor tegelvoet 90x90cm of 100x100cm  (gelakt in ral 9007)   195,00 235,95
alu deksel voor tegelvoet 90x90cm of 100x100cm (gelakt in wit of zwart)   220,00 266,20
led verlichting (1 parasol) + afstandsbediening   290,00 350,90
zwenkbare wielen met rem (per 4 stuks) - enkel voor de uno versie     95,00 114,95
meerprijs inox gasveer p7 (per stuk)   120,00 145,20
meerprijs inox gasveer p7 xl (per stuk)   155,00 187,55
verwarmingselement 1500 w   290,00 350,90
enkel stopcontact verwarming voor p7     35,00   42,35
beschermhoes p7 muur    105,00 127,05
beschermhoes p7 uno      130,00 157,30
beschermhoes p7 xl muur    130,00 157,30
beschermhoes p7 xl uno    150,00 181,50

prijzen



prostor      Cabana

u wilt een systeem dat het hele jaar dOOr buiten kan staan en simpel in gebruik is? deze stijl-

vOlle pergOla beantwOOrdt vast aan uw wensen. deze zOmerse Overkapping van prOstOr wOrdt 

als semi kant-en-klaar pakket geleverd, zOdat u hem heel makkelijk zelf kunt plaatsen. ver-

krijgbaar in 350 x 350 cm en 350 x 300 cm en vaak uit vOOrraad leverbaar. de sOlerO prOstOr ca-

bana geeft uw tuin nÉt dat beetje extra.
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 afstand in cm  in cm

a lengte 350  350

b breedte 350  300

c hoogte 230  230

d dikte paal   8   8

zO licht als een veertje

de solero prostor cabana brengt de zomer in uw tuin. het systeem is 

vederlicht door de elegante, aluminium constructie. u schuift het doek 

in een handomdraai open en dicht. zo stuurt u de schaduw moeiteloos 

daar waar u hem hebben wilt. bovendien is het doek waterdicht. geen 

gesjouw meer met tafels en stoelen. deze heerlijke loungeplek biedt 

prima beschutting, ook tijdens zomerse buien. 

omschrijving prijs in e excl. btw prijs in e incl. 21 % btw 

prostor cabana 350x350 2500,00 3025,00

prostor cabana 350x300 2300,00 2783,00

dakprofiel 350 270,00 326,70

dakprofiel 300 250,00 302,50

maten specificaties

•  Het frame is gepoedercoat met  
structuurcoating

•  De profielen zijn 100% geëxtrudeerd 
aluminium

•  Het dak is wit waterdicht pvc doek 
(850gr/m2)

• Hoogte 2300mm
• Framekleur: Ral 9016

Onzichtbare bevestiging

het speciaal ontwikkelde l-profiel kan onder de staanders van de  

cabana in de grond worden geschroefd. Op deze manier staat de pergola 

stevig op zijn poten en worden bijna alle schroeven en bouten aan het 

zicht onttrokken.

prijzen accessoires

D

wit gelakt dakprofiel ter bescherming van het pvc doek.
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in cm

350x350  350x300
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Uw Solero Prostor dealer:


