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DÉ HORECAMAN
Veel terrassen in binnen- en buitenland worden door de Maestro overkapt. Het
speciale O’Bravia doek is van een degelijke zware kwaliteit en bovendien kleurvast
en waterdicht. Na enkele seizoenen verschiet de Maestro niet van kleur. Het frame
is gemaakt van aluminium en als u dat wilt, kunnen er goten aan bevestigd worden
tegen de regen. Zo kunnen u en uw gasten genieten onder de waterdichte parasols
op uw terras.

UW LOGO OP DE VOLANT
De Maestro parasol is uitgerust met een telescopische mast. Dit houdt in dat
de mast naar beneden zakt wanneer hij wordt geopend en weer stijgt zodra
hij gesloten wordt. Een groot voordeel, vooral voor horeca. Geen gesleep met

SOLERO® MAESTRO PRO

meubilair, dit kan gewoon blijven staan. De Maestro leent zich voor bedrukking;
logo’s en teksten kunnen goed leesbaar op de volant worden bedrukt in onze
drukkerij, Meer informatie hierover leest u op pagina's 92-95.

Behoefte aan een totale zonsverduistering? De Solero Maestro Pro heeft een doekoppervlakte
van 12m² of 16m² en biedt daarmee optimale bescherming tegen de priemende hitte.
Niet voor niets is de Maestro Pro onze meest verkochte horecaparasol. De prijs-kwaliteit verhouding
is bijzonder goed. Deze grote horecaparasol is een toonbeeld van een mooi en functioneel ontwerp.
Met zijn doek van vierkant 400x400 cm of rechthoekig 300x400 cm biedt deze grote parasol u en
uw gasten een optimale bescherming tegen de felle zon of een zomers buitje.

MEESTERLIJKE BEDIENING
De Maestro is zó gemakkelijk te bedienen dat iedereen
het kan. Juist daarom is de slinger uitneembaar, zodat
alleen ú de parasol open of dicht kunt draaien wanneer
dat nodig is.
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SPECIFICATIES &
PRIJZEN

400

400

AFMETINGEN*

300

400

372

385

295

Omschrijving

844.33.kleurcode

Prijs in € incl. BTW

Maestro 300x400 cm

990,91

1199,00

Gratis beschermhoes

844.44.kleurcode Maestro 400x400 cm

1032,23

1249,00

Zweefparasol

nee

85

Maestro tegelvoet

164,46

199,00

Middenmast

ja

550.44.50

Maestro grondanker

164,46

199,00

Telescopische mast

ja

535.64.99

Zwenkwielen 4 stuks

81,00

98,00

Afbeeldingen van voeten en ankers vindt u op pagina's 94-95
Verlichting en verwarming vindt u op pagina's 80-85

220

KEUZE UIT 6 DOEKTINTEN

EEN VERNIEUWDE FRAMEKLEUR

Verlichting inbegrepen
Kleurvast waterdicht doek

TAUPE
.144

ROOD
.123

MARINEBLAUW
.125**

ZWART
.150

ZILVERGRIJS

Kantelbaar

nee

Draaibaar

nee

Zijwaarts kantelbaar

nee

Volant (geen meerprijs)
Bediening

* Deze afmetingen zijn gemeten zonder voet of grondanker

standaard
lierwerk
300 gram
nee

Aantal baleinen

8

Sluit boven de tafel

ja

Mastdiameter

**Enkel beschikbaar in de 400x400 cm uitvoering Maestro Pro

ja
nee

Geïntegreerde baleinveren

PLATINUMGRIJS
.177

nee

Mast in 2 delen

Gewicht doek per m2

PARELWIT
.42

ja

835.63.50

240
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Specificaties

Prijs in € excl. BTW

310

240
110

Artikelnummer

UIT VOORRAAD LEVERBAAR*

81 mm

*Zo lang de voorraad strekt

