solero fratello

solero Fratello
300x300 cm

Een stoere Italiaanse look met bijzondere functionaliteit. Door 360˚om de
buitenas te kunnen draaien en zowel achter- als zijwaarts 45˚ te kantelen, biedt
de Fratello eindeloze mogelijkheden.

Als grote broer van onze succesvolle
Laterna parasol, dwingt de Fratello
(Italiaans voor ‘broer’) respect af door zijn
eindeloze mogelijkheden. Hij kantelt naar
links, naar rechts én naar achteren, draait
altijd met de zon mee en heeft een stijlvol
zilvergrijs frame en met een afmeting van
300x300 cm verblijft een heel gezelschap
heerlijk onder deze sterke arm.
Het vrijhangende ontwerp van de
Fratello zorgt dat deze grote parasol
toch onopvallend is. U geniet van
overdekking, terwijl de mast amper
zichtbaar staat opgesteld. Natuurlijk laat
het geïntegreerde lierwerk zich elegant
bedienen.
Het Solero O’Bravia parasoldoek is van
een opperbeste kwaliteit en natuurlijk
kleurvast, ook na enkele warme zomers
behoudt Fratello zijn mooie diepe tint.
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Door maximaal gebruik te maken van
uw buitenruimte bedekt u een groot
oppervlak. In praktisch elke stand
levert het grote doek een behoorlijke
oppervlakte aan schaduw.
U kunt bij de Solero Fratello kiezen
uit verschillende bevestigingsopties:
een tegelstandaard, grondanker of
ingraafvoet. Bovendien kunt u de parasol
op een bestaande betonnen vloer
bevestigen met een adaptieplaat. De
tegelvoet is eventueel nog uit te breiden
met zwenkwielen waardoor u de parasol
eenvoudig kunt verplaatsen.
De Fratello wordt geleverd met een gratis
snoerloze sfeerverichting, die u met één
klik onder de parasol kunt bevestigen.
Deze bijzondere Solero Accento wordt
geleverd met een oplader. Hiermee kunt
u de hoogwaardige batterijen in enkele
uren vol laden.

Solero Magazine | Pagina 27

300x300

A

264,5 cm

B

204,5 cm

C

268 cm

D

40 cm

solero fratello

33 kg

A
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Specificaties
Naturel

Antraciet

Taupe

Zwart

40

197

144

150

100 mm
180 mm

4x zwenkwielen optioneel

180 mm

Gratis beschermhoes

√

Zweefparasol

√

Middenmast

x

Telescopische mast

x

Verlichting inbegrepen

√

Kleurvast doek

√

Mast in 2 delen

x

Kantelbaar

√

Draaibaar

√

Zijwaarts kantelbaar

√

Volant
500 mm
850 mm
200 mm

70 mm
850 mm
Grondanker

Ingraafvoet

300 gram

Geïntegreerde baleinveren

√

Aantal baleinen

8

Sluit boven de tafel

√

Artikelnummer
180 mm
40 mm
90 mm

34-50 mm
400 mm
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Gewicht doek per m²

Bedrukking mogelijk

14

Accento

Lierwerk

Mastdiameter

280 mm

Tegelvoet

65 mm

400 mm

Voet is geschikt voor 8 tegels van 40x40 cm.

Adaptieplaat

x

Bediening

90 mm
√ op 3 zijden

Prijs in € excl. BTW

Prijs in € incl. BTW

532.83.kleurcode

Fratello 300x300 cm

Omschrijving

701,65

849,00

532.33.99

Tegelvoet

147,93

179,00

532.34.99

Grondanker

70,25

85,00

532.13.50

Ingraafvoet Fratello + adaptie

121,90

147,50

535.64.99

Zwenkwielen 4 stuks

74,38

90,00

535.24.54

Accento click-on lamp

gratis bij aankoop

gratis bij aankoop

667.21.45

Caloria heater

zie prijzen op pagina 68+69

zie prijzen op pagina 68+69

532.15.50

Adaptieplaat Fratello

23,55

28,50
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