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SLUIT OVER TAFELS EN STOELEN
Het grote voordeel van de Presto is zijn sluithoogte. Dit is de hoogte van de baleinen
tot aan de grond. De Presto is namelijk uitgerust met een telescopisch frame. Dit
wordt vaak in de horeca toegepast, waardoor de parasol als het ware stijgt op het
moment dat hij gesloten wordt. Hierdoor kunnen tafels en stoelen gewoon onder
de parasol blijven staan zodra deze gesloten wordt.

KIND KAN DE WAS DOEN
Met slechts twee vingers opent en sluit u deze parasol, ideaal voor de horeca, waar
iedereen de parasol moet kunnen bedienen. We vergeten ook niet de gebruikers
die wat minder kracht in hun handen hebben. Voor deze doelgroep is de Presto ook

SOLERO® PRESTO PRO

uitermate geschikt. Met de easyturn knop opent u de parasol écht in 2 seconden.
Sluiten gaat zelfs bijna automatisch. Zodra u de knop terugdraait, glijdt de Presto
parasol als vanzelf in gesloten positie.

Presto staat in Italië voor snel. Deze parasol doet zijn naam zeker eer aan. Door zijn unieke en
handige draaisysteem opent de parasol zich bijna sneller dan zijn schaduw. Sluiten gaat nagenoeg
automatisch, een simpele zwier aan de knop laat de parasol als vanzelf in de sluitstand glijden.
De Presto is leverbaar in twee royale afmetingen, Ø400 cm en 330x330 cm vierkant. Met zijn
oppervlakte biedt hij u een optimale bescherming tegen zon en regen.

ALTIJD EEN GROENE KEUZE
Het speciale kleurvaste doek van de Presto is, net als
de doeken van de andere parasols, voorzien van een
speciale waterafstotende coating. Bovendien is het
Presto zonweringsdoek 100% recyclebaar.
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SPECIFICATIES &
PRIJZEN

Ø

40

0

330

AFMETINGEN*

330

357

342
280

285
102

218

140

213

Artikelnummer

Omschrijving

833.33.kleurcode

Presto 330x330 cm

UIT VOORRAAD LEVERBAAR*

Prijs in € incl. BTW

524,79

635,00

Gratis beschermhoes

833.40.kleurcode Presto ø 400 cm

524,79

635,00

Zweefparasol

nee

833.51.70

Tegelvoet Presto

164,64

199,00

Middenmast

ja

535.64.99

4x zwenkwielen t.b.v. tegelvoet

81,00

98,00

Telescopische mast

ja

533.50.70

Grondanker Presto

144,63

175,00

Verlichting inbegrepen

535.30.90

Granieten voet 90 kg

271,90

329,00

Kleurvast waterdicht doek

ja

535.31.90

4x wielen t.b.v. granietvoet 90 kg

52,89

64,00

Mast in 2 delen

ja

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

KEUZE UIT 5 DOEKTINTEN

Specificaties

Prijs in € excl. BTW

EEN VERNIEUWDE FRAMEKLEUR

PLATINUMGRIJS
.177

TAUPE
.144

ZWART
.150

ZILVERGRIJS

nee

Draaibaar

nee

Zijwaarts kantelbaar

nee

Volant (geen meerprijs)

nee

Bediening

easy turn
300 gram

Geïntegreerde baleinveren

ja

Aantal baleinen

8

Sluit boven de tafel

ja

Mastdiameter
* Deze afmetingen zijn gemeten zonder voet of grondanker

nee

Kantelbaar

Gewicht doek per m2

PARELWIT
.42

ja

65 mm

*Zo lang de voorraad strekt

