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SOLERO® LASAGNA PRO
Opgebouwd uit laagjes, dankt deze parasol haar naam aan het heerlijke italiaanse ovengerecht. Het
ziet er natuurlijk erg leuk uit, maar deze lagen hebben ook twee bijzondere functies.. Doordat er
ruimte tussen de zogenaamde multivolants zit, kan de lucht gemakkelijk door de openingen weg
blazen. Hierdoor staat de Lasagna Pro als een huis, ook bij een windje. Daarnaast houdt u zelf het
hoofd koel. Warme lucht die zich onder de parasol verzamelt, stijgt op en verdwijnt.
Deze ademende laagjesparasol heeft een diameter van Ø330 cm en is eenvoudig te bedienen. Het
doek staat altijd mooi strak, dankzij de metalen doekspanners.
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ADEM IN, ADEM UIT
Heeft u wel eens met een paraplu door een stevige regenbui gelopen? Dan kent
u het krachtige rukken van de wind tegen de binnenkant van uw paraplu. Als die
lucht nu een uitgang zou hebben, zou het dragen van uw paraplu veel lichter zijn.
Toch? Bij de Lasagna Pro is hier aan gedacht. De parasol blijft waterdicht omdat de
lagen elkaar overlappen.

UIT HET JUISTE HOUT GESNEDEN
Aluminium mag dan wel licht, sterk, recyclebaar en mooi zijn, het geeft toch
een ander gevoel dan hout. Hout is een natuurproduct en geeft een warme
uitstraling. Bij een relatief laag gewicht, heeft het een grote sterkte en is bovendien
karakteristiek. Een houten parasol is een natuurlijke verbinding tussen uw binnen
en buiten.

LOOPT OP ROLLETJES
Net als Solero's Patio parasol, opent en sluit de Lasagna
Pro door middel van een stevig koord en een dubbele
katrol. Hijs de zeilen en geniet van uw schaduwplek.
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Ø

33
0

AFMETINGEN*

270
210
100

KEUZE UIT 4 DOEKTINTEN

PARELWIT
.42

TAUPE
.144

SPA**
.128

ZWART
.150

* Deze afmetingen zijn gemeten zonder voet of grondanker
**Deze kleur wordt in beperkte oplage geproduceerd

39

SPECIFICATIES &
PRIJZEN
Artikelnummer

Omschrijving

838.33.kleur

Lasagna Pro Ø330 cm parasol

535.28.50

UIT VOORRAAD LEVERBAAR*

Specificaties

Prijs in € excl. BTW

Prijs in € incl. BTW

412,40

499,00

Vulvoet zwart 70-100 kg

66,07

79,94

Zweefparasol

nee

535.28.62

Vulvoet grijs 70-100 kg

66,07

79,94

Middenmast

ja

527.51.55

Grondanker RVS

65,29

79,00

Telescopische mast

nee

535.55.00

Granietvoet 55 kg

165,25

199,95

Verlichting inbegrepen

nee

535.30.60

Betonvoet 60 kg

114,88

139,00

Kleurvast waterdicht doek

535.31.60

4x wiel betonvoet 60 kg

41,28

49,95

Mast in 2 delen

nee

535.24.54

Accento click-on lamp

74,34

89,95

Kantelbaar

nee

Draaibaar

nee

Zijwaarts kantelbaar

nee

Volant (geen meerprijs)

nee

Verlichting en verwarming vindt u vanaf pagina 72
Afbeeldingen van voeten en ankers vindt u vanaf pagina 86

EEN NATUURLIJKE FRAMEKLEUR

VIDEO

Gratis beschermhoes

Bediening

ja

katrol + koord

Gewicht doek per m2
Geïntegreerde baleinveren

HOUT

ja

300 gram
nee

Aantal baleinen

8

Sluit boven de tafel

ja

Mastdiameter

48mm

*Zo lang de voorraad strekt

