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“SCHIJN ‘N LICHIE OP MIJ”

GEKLEURD VÓÓR HET WEVEN

AAN U DE KEUZE

Het parasoldoek is van een degelijke zware kwaliteit en is gegarandeerd kleurvast. 

Marineblauw blijft, zelfs na een paar jaar, diepblauw. Elke draad is namelijk 

afzonderlijk gekleurd vóór het weven. Bovendien ontvangt u van ons een gratis 

grijze beschermhoes bij uw parasol. 

De Solero Accento click-on lamp past om de mast van de Teatro, het is een leuke 

aanvulling waardoor de parasol nog net even wat extra uitstraling krijgt. Als u 

de lamp naar beneden richt, kunt u er gemakkelijk onder lezen, maar als u de 

Accento omdraait heeft u indirecte sfeerverlichting. Ideaal om de zomeravonden 

wat langer te laten duren. 

De Teatro is op verschillende manieren stevig te 

bevestigen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een vulbare 

voet welke verrijdbaar is, een grondanker dat u met 

beton in de grond stort, of een granieten voet van 60 

kg met wieltjes. Het is natuurlijk aan u om te beslissen 

welke voet het gemakkelijkst werkt op uw terras.

De Solero Teatro, de meest mobiele van het Solero gamma, heeft een doekdoorsnede van Ø270cm 
en biedt u dus ruim voldoende schaduw. Omdat deze parasol relatief licht is, kunt u hem bovendien 

gemakkelijk verplaatsen. 

Het doek blijft jaren mooi op kleur en is daarbij ook vuil- en waterafstotend, een prima parasol van 

een onderscheidende kwaliteit. U draait de Solero Teatro binnen enkele seconden open en dicht, dit 

komt door het eenvoudig te bedienen lierwerk in de parasol. De Solero Teatro is een graag geziene 

gast op bungalowparken en campings. De Teatro combineert dus gebruiksgemak met een fraai 

design. U zult hem overal graag neerzetten.

SOLERO® TEATRO PRO
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Artikelnummer Omschrijving Prijs in € excl. BTW Prijs in € incl. BTW

828.30.kleurcode Teatro Ø 270 cm 164,46 199,00

527.40.99 Vulbare voet Teatro 40,50 49,00

527.38.55 Grondanker Teatro 63,64 77,00

535.30.35 Betonvoet 35 kg 81.82 99.00

535.31.60 4x wielen betonvoet 35 kg 41.32 50.00

535.30.45 Betonvoet 45 kg 114.88 139.00

535.55.00 Granietvoet 55 kg 180,99 219,00

535.30.10 Stalen grasspies 65,29 79,00

535.24.54 Accento click-on lamp 74,34 89,95

Verlichting en verwarming zie pagina's 68-73

Afbeeldingen van voeten en ankers zie pagina's 82-83

PLATINUMGRIJS
.177

TAUPE
.144

ROOD
.123

MARINEBLAUW
.125

ZWART
.150

ZILVERGRIJSPARELWIT
.42

Specificaties

Gratis beschermhoes ja

Zweefparasol nee

Middenmast ja

Telescopische mast nee

Verlichting inbegrepen nee

Kleurvast waterdicht doek ja

Mast in 2 delen ja

Kantelbaar nee

Draaibaar 360º nee

Zijwaarts kantelbaar nee

Volant (geen meerprijs) nee

Bediening lierwerk

Gewicht doek per m2 300 gram

Geïntegreerde baleinveren nee

Aantal baleinen 8

Sluit boven de tafel ja

Mastdiameter 38 mm

SPECIFICATIES &
PRIJZEN

*Zo lang de voorraad strekt

UIT VOORRAAD LEVERBAAR*

TIJDLOOS FRAMEKLEURKEUZE UIT 6 DOEKTINTEN

Ø2.7 METER

op anker: -160 mmop anker: -160 mm
zonder wielen: -70 mm   zonder wielen: -70 mm                     


