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IJZERSTERK MAAR VEDERLICHT
Een spanwijdte van 250cm laat zich zelden zo licht bedienen. De Vaticano is
bescheiden in bediening, maar grandioos in zijn prestaties. Natuurlijk ontvangt u
van ons een stijlvolle grijze beschermhoes bij uw bestelling.

MET BEIDE BENEN OP DE GROND
De Vaticano is op verschillende manieren stevig te bevestigen, u kunt bijvoorbeeld
kiezen voor een grondanker dat u met beton in de grond stort, een verrijdbare
betonnen voet of een granietvoet. Het is natuurlijk aan u om te beslissen welke
voet het gemakkelijkst werkt op uw terras.

SOLERO® VATICANO PRO
De Solero Vaticano met een afmeting van Ø250 cm is een unieke combinatie van
een fris en toch klassiek ontwerp. Deze parasol neemt weinig ruimte in beslag, terwijl
de spanwijdte en het kantelbare doek altijd volop schaduw bieden. De Vaticano
combineert uitstekend in praktisch elke inrichting van uw tuin, balkon of terras.
Het kleurvaste O’Bravia doek garandeert jarenlang plezier van deze stijlvolle smaakmaker. De
Vaticano biedt vrolijkheid en klasse en is handzaam en fijn om te bedienen. De 24 flexibele
baleinen houden het kleurvaste doek strak gespannen. Het 45˚ kantelbare doek biedt altijd
schaduw. Geniet beschermd van de warmte van de zon, ook als deze lager hangt. Vernoemd
naar de koepel in Vaticaanstad, maakt hij veel indruk bij uw gasten.

24 FLEXIBELE BALEINEN
De 24 baleinen van de Vaticano houden het doek mooi
op spanning, ook als de parasol gekanteld wordt, zo
kan ook de laagstaande zon tegengehouden worden,
zonder dat u zich zorgen hoeft te maken bij een briesje
wind.

10

11

AFMETINGEN*

Ø

25

0

SPECIFICATIES &
PRIJZEN

260
209
116,5

Artikelnummer

Omschrijving

828.25.kleurcode

Vaticano Ø 250 cm

527.35.55

UIT VOORRAAD LEVERBAAR*

Prijs in € excl. BTW

Prijs in € incl. BTW

164,46

199,00

Grondanker Vaticano RVS

63,64

77,00

Zweefparasol

nee

535.30.35

Betonvoet 35 kg

81,82

99,00

Middenmast

ja

535.31.60

4x wielen voor betonvoet 35 kg

41,28

49,95

Telescopische mast

ja

535.30.45

Betonvoet 45 kg

111,57

135,00

Verlichting inbegrepen

535.55.00

Granieten voet 55 kg

165,25

199,95

Kleurvast waterdicht doek

ja

535.30.10

Stalen grasspies

65,29

79,00

Mast in 2 delen

ja

535.24.54

Accento click-on lamp

74,34

89,95

Kantelbaar

ja

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

KEUZE UIT 4 DOEKTINTEN

EEN VERNIEUWDE FRAMEKLEUR

VIDEO

Specificaties
Gratis beschermhoes

nee

Zijwaarts kantelbaar

nee

Volant (geen meerprijs)

nee

Bediening

lierwerk

Geïntegreerde baleinveren

PARELWIT
.42

ROOD
.123

ZWART
.150

ZILVERGRIJS

Aantal baleinen
Sluit boven de tafel
Mastdiameter

* Deze afmetingen zijn gemeten zonder voet of grondanker

nee

Draaibaar

Gewicht doek per m2

TAUPE
.144

ja

210 gram
nee
24
ja
38.5 mm

*Zo lang de voorraad strekt

