
5756

SOLERO® P4 PRO
In sommige situaties is het niet wenselijk of zelfs onmogelijk om een parasol in het terras te 

verankeren. U zou dan kunnen kiezen voor een verrijdbare parasolvoet. Vaak is een dergelijke voet 

toch een sta-in-de-weg. Als u elke vierkante meter van uw terras of balkon wilt benutten, dan is de 

Prostor P4 muurparasol een geschikt alternatief.

De kleinste muurparasol, de Prostor P4 heeft een afmeting van Ø270 cm. De meegeleverde 

muurbeugel is slechts 25 cm hoog. Daarom kunt u deze wandparasol op bijna elke plek monteren. 

Omdat u de P4 ook nog eens kunt kantelen en zwenken, beweegt u de schaduw moeiteloos over 

uw terras.

 

EASY OPENING SYSTEM

100% OLEFIN

BLIKVANGER

Het doek van de parasol is 100% Olefin en wordt in de massa geverfd. Het doek 

weegt 190 gram per vierkante meter en heeft een kleurechtheid van 7-8 op de 

schaal van 8. Olefin is waterafstotend en filtert meer dan 97% van de UV-straling; 

dit wordt uitgedrukt in UPF 40+. Het doek is wasbaar en eventueel gemakkelijk te 

vervangen. 

Het gepatenteerde ‘Easy Opening System’ maakt het gebruik van deze parasol 

eenvoudig en ruimtebesparend. Door zijn telescopische arm is de parasol 140 tot 

180 cm van de muur uit te rekken. De Prostor P4 is horizontaal zwenkbaar en kan 

10˚ graden kantelen, dit kan heel handig zijn bij een laagstaande zon. 

De arm en het frame van de parasol is afgewerkt in 

degelijk geanodiseerd aluminium, daardoor is de 

parasol licht van gewicht en de echte “eyecatcher” 

van uw tuin. Een beschermhoes voor deze parasol 

wordt kosteloos meegeleverd, hiermee verlengt u de 

levensduur van deze fijne muurparasol aanzienlijk.
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Artikelnummer Omschrijving

p4m.270.kleurcode P4 muurparasol incl. beugel

p4m.100.00 Extra muurbeugel

p4m1.270.kleurcode Prostor P4 Vervangdoek

Verlichting en verwarming zie pagina's 68-73

Specificaties

Gratis beschermhoes ja

Zweefparasol ja

Parasol sluit naar de mast ja

Verlichting inbegrepen optioneel

Kleurvast doek ja 7-8/-

Gasdrukveer ja

Kantelbaar 10 0

Draaibaar ja

Waterafstotend doek ja

Bediening Fold & Push

Gewicht doek per m² 190 gram

Aantal baleinen 6

Bedrukking mogelijk ja

Sluit boven de tafel ja

Doekgoten mogelijk nee

Elektrisch bedienbaar nee

SPECIFICATIES 

KEUZE UIT 10 DOEKTINTEN TIJDLOOS FRAMEKLEUR

AFMETINGEN
UIT VOORRAAD LEVERBAAR*

PRIJZEN OP AANVRAAG


