PROSTOR P7

Prostor P7

250x250 cm, 300x300 cm en Ø350 cm per doek

De Solero Prostor P7 is in drie formaten leverbaar: twee vierkante uitvoeringen
van 250x250 cm en 300x300 cm en een rond exemplaar met een diameter van
350 cm.

Voor welk formaat u ook kiest,
de P7 laat zich altijd uitzonderlijk
makkelijk bedienen. Met behulp van
de geïntegreerde gasveer schuift u de
parasol moeiteloos open en dicht.
Ondanks zijn grootte, kunt u de Solero
Prostor P7 heel eenvoudig naar links en
rechts bewegen. Door de borgpen uit
de voet te halen, draait u de schaduw
moeiteloos over uw terras.
Het doek van de parasol is 100% acryl en
wordt in de massa geverfd, het weegt 290
gram per vierkante meter en heeft een
kleurechtheid van 7-8 op de schaal van 8.
Acryl is waterafstotend en filtert 95-100%
van de UV-straling, dit wordt uitgedrukt
in UPF 50+. Het doek is wasbaar en
eventueel gemakkelijk te vervangen.
De bediening verloopt extra licht dankzij
de stalen gasveer die het gewicht van de
parasol compenseert. Wilt u uw parasol
gebruiken in een vochtige regio of in een
regio met zeeklimaat? Dan is de optionele
roestvrij stalen gasveer een aanrader.
Standaard wordt het framewerk van
de parasol geleverd in RAL 9007, dit
is een grijze structuurlak. Mocht u
toch een zwart of wit frame wensen,
dan kan dit, echter is hier wel een
meerprijs en een langere levertijd aan
verbonden. Er is dan keuze uit RAL
9016 (wit mat) en RAL9005 (zwart mat).
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De Prostor P7 kan aan de muur bevestigd
worden met 2 draaibare beugels. De
P7 muurparasol kan optimaal draaien
wanneer hij op een hoek gemonteerd is.
De vergrendelingsas zet de parasol vast
zodat hij niet met de wind mee draait.
Verplaats uw parasol zonder moeite
dankzij de zwenkwielen met rem, dit is
enkel geschikt voor de P7 Uno parasol.
Optioneel bij de Prostor P7 tegelvoet
is een alumium deksel, gelakt in de
kleur van de paal, beschikbaar voor de
tegelvoet van 90x90 cm of 100x100 cm.
De beschermhoes van de Prostor P7
kan als optie aangeschaft worden, deze
waterdichte hoes beschermt uw parasol
tegen alle weersomstandigheden, hij
wordt in de massa geverfd en is leverbaar
in grijs of zwart doek.
Als de zon weg is kunt u knus en gezellig
onder uw parasol blijven zitten dankzij
de Power-Led verlichting. Deze wordt op
aanvraag in het midden van de parasol
geïntegreerd tijdens de productie. Aan
verwarming is ook gedacht, er kan een
erwarmingselement worden bevestigd
aan de paal. Het enkele of dubbele
stopcontact wordt op de paal gemonteerd
en de verwarming hoeft niet verwijderd
te worden wanneer de parasol sluit.
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Specificaties
Gratis beschermhoes
300x300

A

280 cm

285 cm

B

210 cm

210 cm

C

280 cm

285 cm

D

80 cm

45 cm

√

Parasol sluit naar de mast

√

Verlichting inbegrepen

x

Kleurvast doek

C

B

A

D

√ 7-8/8

Gasdrukveer

√

Kantelbaar

x

Draaibaar

√ 300˚

Waterafstotend doek

√

Bediening

One move systeem

Gewicht doek per m²

Natural

White Sand

Butter Cup

Bitter

Terra Cotta

Paris Red

Lead Grey

Taupe

white .40

.41

.28

Orange .24

.26

.23

.97

.44

Carbon

Night Blue

Black

Olive Green

Grey .98

.45

Widow .50

.37

Uno

32/35 kg

35 kg

Muurbeugel

Tegelstandaard

Grondanker

Aluminium deksel

Verwarming

14

40-50 mm
400 mm bij voet 90x90
500 mm bij voet 100x100
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8

Bedrukking mogelijk

√

Sluit boven de tafel

√

Verbindbaar met doekgoten

x

Elektrisch bedienbaar

x

Beschermhoes

LED

Omschrijving

Prijs in € excl. BTW

Prijs in € incl. BTW

p71.2525.kleurcode

P7 Uno parasol 250x250 cm

980,00

1185,80

p71.3030.kleurcode

P7 Uno parasol 300x300 cm

1180,00

1427,80

p71.3500.kleurcode

P7 Uno parasol ø 350 cm

1010,00

1222,10

p7m.2525.kleurcode

P7 Uno muurparasol 250x250 cm

1065,00

1288,65

p7m.3030.kleurcode

P7 Uno muurparasol 300x300 cm

1270,00

1536,70

p7m.3500.kleurcode

P7 Uno muurparasol ø 350 cm

1095,00

1324,95

p7.9090.00

Tegelvoet 90x90 cm met draaielement

380,00

459,80

p7.1010.00

Tegelvoet 100x100 cm met draaielement

400,00

484,00

p7.9000.00

Grondanker met draaielement

230,00

278,30

p67.100.01

Alu deksel voor tegelvoet gelakt RAL 9007

195,00

235,95

p67.100.kleurcode

Alu deksel voor tegelvoet gelakt wit of zwart

220,00

266,20

p671.50.50

LED verlichting Uno + AB en dimbaar

290,00

350,90

p67.999.50

Zwenkwielen (per 4) met rem voor Uno-versie

95,00

114,95

400 mm bij voet 90x90

p67.150.50

Verwarmingselement 1500 W

290,00

350,90

500 mm bij voet 100x100

p67.101.50

Enkel stopcontact verwarming P7

35,00

42,35
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Beschermhoezen voor P7 parasol

zie pagina 71

zie pagina 71

LE.model.kleurcode

Limited Edition RAL 9005 of RAL 9016

Voet is geschikt voor 8 tegels
Doekgoten

290 gram

Aantal baleinen

Artikelnummer

Uno

Prostor P7

250x250

x prijzen op pag. 72-73

Zweefparasol

5% toeslag op compleet aankoopbedrag
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