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SOLERO® PALESTRO PRO
Eten, drinken, genieten, praten, spelen, daar is uw tuin toch voor? De Palestro maakt al
deze

ervaringen nóg fijner. Deze zweefparasol draait alle kanten op, over de eettafel

voor uw gezin en over het grasveld voor de kinderen.

Bovendien draait hij natuurlijk

ook gemakkelijk boven het terras om lekker na te tafelen. Helemaal kinderproof,
door de stevige montage met een grondanker, of met een verzwaarde tegelvoet.
De Palestro is leverbaar in de formaten 300x400 cm en 400x400 cm, houdt u er rekening mee
dat de mast van de Palestro zich bij de 300x400 cm-uitvoering aan de langste zijde bevindt!
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ROBUUST ONTWERP
Een strak ontwerp dat toch in elke tuin past. Robuust ontworpen om tegen een
stootje te kunnen en met een kleurvast doek dat jarenlang als nieuw blijft. Groot
van formaat, met een oppervlakte van 12m² of 16m² vindt iedereen zijn favoriete
plekje in de schaduw. Het Solero O’Bravia doek is van een opperbeste kwaliteit en
gegarandeerd kleurvast.

FLEXIBEL EN VOLGZAAM
Dat mooi en groot niet moeilijk hoeft te zijn, bewijst de Palestro. Met het vernuftige
rotatiemechanisme en soepele lierwerk draait en kantelt u deze parasol eenvoudig
alle kanten op. Zo geniet u eenvoudig van al zijn kwaliteiten.

MET ÉÉN KLIK
De Palestro wordt geleverd met een gratis snoerloze
sfeerverlichting, die u met één klik onder de parasol
kunt bevestigen. Deze bijzondere Solero Accento wordt
geleverd met een oplader. Hiermee kunt u de
hoogwaardige batterijen in enkele uren vol laden.
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400

400

AFMETINGEN*

300

400

284

284

290

216

310
216

28

23,5

KEUZE UIT 4 DOEKTINTEN

PARELWIT
.42

PLATINUMGRIJS
.177

TAUPE
.144

ZWART
.150

* Deze afmetingen zijn gemeten zonder voet of grondanker
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SPECIFICATIES &
PRIJZEN
Artikelnummer

UIT VOORRAAD LEVERBAAR*

Omschrijving

Specificaties

Prijs in € excl. BTW

Prijs in € incl. BTW

842.33.kleurcode Palestro 300x400 cm

1359,50

1645,00

Gratis beschermhoes

ja

842.83.kleurcode Palestro 400x400 cm

1384,30

1675,00

Zweefparasol

ja

164,46

199,00

Middenmast

nee

268,60

325,00

Telescopische mast

nee

gratis bij aankoop

gratis bij aankoop

542.85.99

Grondanker Palestro

842.84.99

Tegelvoet Palestro

535.24.54

Accento click-on lamp

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

EEN VERNIEUWDE FRAMEKLEUR

ZILVERGRIJS

Verlichting inbegrepen

ja

Kleurvast waterdicht doek

ja

Mast in 2 delen
Kantelbaar

ja

Draaibaar

ja

Zijwaarts kantelbaar

nee

Volant (geen meerprijs)

nee

Bediening

VIDEO

nee

lierwerk

Gewicht doek per m2

300 gram

Geïntegreerde baleinveren

ja

Aantal baleinen

8

Sluit boven de tafel
Mastdiameter

nee
115 mm

*Zo lang de voorraad strekt

