prostor cabana
Prostor cabana

350x350 cm en 350x300 cm

U wilt een systeem dat het hele jaar door buiten kan staan en simpel in gebruik
is? Deze robuuste pergola beantwoordt vast aan uw wensen.
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Deze zomerse overkapping van Prostor
wordt als semi kant-en-klaar pakket
geleverd, zodat u hem heel makkelijk zelf
kunt plaatsen. Verkrijgbaar in 350x350 cm
en 350x300 cm en uit voorraad leverbaar.
De Solero Cabana is een overkapping die
uw tuin heel snel een hoop extra geeft.

Het speciaal ontwikkelde L-profiel kan
onder de staanders van de Cabana in
de grond worden geschroefd. Op deze
manier staat de pergola stevig met alle
benen op de grond en worden bijna
alle schroeven en bouten aan het zicht
onttrokken.

De Solero Prostor Cabana brengt de
zomer in uw tuin. Het systeem is vederlicht
door de elegante, aluminium constructie.
U schuift het doek in een handomdraai
open en dicht. Zo stuurt u de schaduw
moeiteloos daar waar u hem hebben wilt.
Bovendien is het doek waterdicht. Geen
gesjouw meer met tafels en stoelen.
Deze heerlijke loungeplek biedt prima
beschutting, ook tijdens zomerse buien.

Het frame is gepoedercoat met een witte
structuurcoating, alle profielen zijn 100%
geëxtrudeerd aluminium. Het materiaal
van het dak is wit waterdicht PVC-doek
(650 gr/m²), de hoogte van het geheel is
2300mm en de framekleur is RAL9016.
Dankzij de superieure kwaliteit van het
PVC-doek geniet u van uw Cabana in alle
weersomstandigheden, hij biedt zowel
bescherming tegen de zon als tegen de
regen.
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Prostor cabana
Gebroken
Wit

L-profiel
Het speciaal ontwikkelde L-profiel kan onder de staanders van de Cabana in
de grond worden geschroefd. Op deze manier staat de pergola stevig op zijn
poten en worden bijna alle schroeven en bouten aan het zicht onttrokken.

Dakprofiel
Optioneel is de afdekplaat voor de Cabana, deze beschermt het PVC doek van
uw Cabana tegen regen, vuil en stof op het moment dat het doek ingevouwen
is. Dit profiel is wit gelakt in kleur van het frame en het doek.

350x350

300x350
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230 cm
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D

8 cm

8 cm

D

openen met slechts een hand
Het systeem van de Cabana is vederlicht. U schuift het doek in een handomdraai
open en dicht. Zo stuurt u de schaduw moeiteloos daar waar u hem hebben
wilt. Bovendien is het doek waterdicht. Geen gesjouw meer met tafels en
stoelen, deze heerlijke loungeplek biedt namelijk prima beschutting, ook
tijdens zomerse buien.
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Prijs in € excl. BTW

Prijs in € incl. BTW

pc.3535.01

Artikelnummer

Cabana 350x350 cm wit

Omschrijving

2400,00

2904,00

pc.3035.01

Cabana 300x350 cm wit

2200,00

2662,00

pce.3500.01

Dakprofiel 350x350 cm wit

270,00

326,70

pce.3000.01

Dakprofiel 300x350 cm wit

250,00

302,50
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