solero cielo plus

solero Cielo plus
260x260 cm

Bij de Solero Cielo Plus parasol staat gemak voorop. De speciale bediening
zorgt er namelijk voor dat u de parasol met het grootste gemak opent en sluit.
Bovendien kunt u de parasol in elke gewenste schuine stand zetten.

De solide voet van de Cielo Plus is voorzien
van een ingenieus draaimechanisme.
Wanneer u het voetpedaal indrukt, laat u
de parasol heel eenvoudig 360˚ draaien.
Door het pedaal vervolgens los te laten,
vergrendelt u de parasol in iedere
gewenste stand. De Cielo Plus biedt u dus
de hele dag bescherming tegen al te fel
zonlicht en reist de zon letterlijk achterna.
De Cielo Plus wordt geleverd met een
gratis snoerloze sfeerverichting, die u met
één klik onder de parasol kunt bevestigen.
Deze fantastische Solero Accento wordt
geleverd met een oplader. Hiermee kunt
u de hoogwaardige batterijen in enkele
uren vol laden. Met de Cielo Plus eindigen
feesten later en blijft het langer gezellig
en knus.
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De Cielo Plus wordt standaard geleverd
met een set gratis leggers (kruisvoet). Wilt
u de parasol in uw terras verankeren? Dan
kunt u hiervoor het speciale grondanker
bestellen.
Het parasoldoek is van een degelijke
zware kwaliteit en is gegarandeerd
kleurvast. Zwart blijft zelfs na een paar
jaar, diepzwart. Elke draad is namelijk
afzonderlijk gekleurd vóór het weven.
Bovendien ontvangt u van ons een gratis
grijze beschermhoes bij uw parasol.
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solero cielo plus
24 kg

260x260

A

240 cm

B

195,5 cm

C

37 cm
A

B

C

Specificaties
Naturel

Taupe

Antraciet

40

144

197

Zwart
150

180 mm
180 mm

105 mm
970 mm

50 mm

80 mm
100 mm

500 mm

220 mm

460 mm

Gratis beschermhoes

√

Zweefparasol

√

Middenmast

x

Telescopische mast

x

Verlichting inbegrepen

√

Kleurvast doek

√

Mast in 2 delen

x

Kantelbaar

√

Draaibaar

√

Zijwaarts kantelbaar

x

Volant

x

Bediening

Lierwerk

Gewicht doek per m²

300 gram

Geïntegreerde baleinveren

x

Aantal baleinen

8

Sluit boven de tafel
280 mm

30 mm
Kruisvoet

Mastdiameter

Ingraafvoet

Grondanker

Bedrukking mogelijk

√
65 mm
√ op 3 zijden

14
110 mm
40-50 mm
120 mm

34-50 mm
450-500 mm

Accento
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450-500 mm

Voet is geschikt voor 4 tegels van 45 à 50 cm.

115 mm

Artikelnummer

Omschrijving

526.28.kleurcode

Cielo Plus parasol

526.26.888

Cielo Plus kruisvoet

530.17.50

Cielo Plus grondanker

Prijs in € excl. BTW

Prijs in € incl. BTW

453,72

549,00

gratis bij aankoop

gratis bij aankoop

49,55

59,96

532.13.50

Ingraafvoet Cielo Plus

98,35

119,00

535.24.54

Accento click-on lamp

gratis bij aankoop

gratis bij aankoop
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