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SOLERO® FUERTO PRO

VIER JAAR KLEURGARANTIE
Het O'Bravia doek is van waterdichte, kleurvaste en UV-

werende kwaliteit en wordt standaard aangeboden 

met vier jaar kleurgarantie. 

GEEN TOUW AAN VAST TE KNOPEN
Het openen en sluiten van parasols die lijken op de Fuerto, wordt vaak geregeld 

door een koord met een lierwerk. Niet bij deze krachtpatser, het systeem opent en 

sluit door middel van een gasveer, opdraaien behoort dus tot de verleden tijd. Zo 

houdt u meer tijd over om te genieten van het heerlijke weer.

DÉ VRIJHANGENDE HORECAPARASOL
Dé vrijhangende parasol, die uitermate geschikt is voor intensief gebruik in de 

horeca. De sterke arm houdt het doek van 9 m2 moeiteloos op zijn plek en 

beschermt u en uw gasten tegen de warme zomerzon en een zomerse bui.

Solero's Fuerto staat voor kracht en elegantie. Deze vrijhangende parasol is geschikt voor het zware 

werk. De stabiele Fuerto Pro is verkrijgbaar in 300x300 cm en kan daardoor moeiteloos ingezet 

worden in de horeca, maar is ook zeer gewild bij plaatsingen in de tuin. 

Fuerto is eenvoudig en snel te bedienen, onmisbare eigenschappen op uw overvolle terras deze 

zomer. Solero's nieuwste telg is uniek door zijn push-and-pull systeem, in een simpele zwier duwt 

u de parasol open. Sluiten gaat net zo gemakkelijk, door de hendel van de parasol naar beneden 

te trekken. Deze professionele parasol is niet kantelbaar maar draait wel om zijn as en vormt een 

stabiele overkapping van uw terras.
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VIDEO

Artikelnummer Omschrijving Prijs in € excl. BTW Prijs in € incl. BTW

860.33.kleur Solero Fuerto 300x300 cm parasol 1238,84 1499,00

842.84.99 Tegelvoet Fuerto 321,49 399,00

532.16.51 Grondanker Fuerto 95.04 115.00

835.50.994 Set van 4 zwenkwielen 50 mm zwart 81,00 98,00

Verlichting en verwarming zie pagina's 68-73

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

ZILVERGRIJS

Specificaties

Gratis beschermhoes ja

Zweefparasol ja

Middenmast nee

Telescopische mast nee

Verlichting inbegrepen nee

Kleurvast waterdicht doek ja

Mast in 2 delen nee

Kantelbaar nee

Draaibaar 360º ja

Zijwaarts kantelbaar nee

Volant (geen meerprijs) nee

Bediening push & pull

Gewicht doek per m2 300 gram

Geïntegreerde baleinveren ja

Aantal baleinen 8

Sluit boven de tafel nee

Mastdiameter ong. 110mm

KEUZE UIT 5 DOEKTINTEN

TAUPE
.144

PLATINUMGRIJS
.177

ZWART
.150

SPECIFICATIES &
PRIJZEN

UIT VOORRAAD LEVERBAAR*

TIJDLOOS FRAMEKLEUR

*Zo lang de voorraad strekt**Deze kleur wordt in beperkte oplage geproduceerd

3×3 METER

PARELWIT
.42

SPA**
.128

op anker: -300 mmop anker: -300 mm

zonder wielen: -100mm   zonder wielen: -100mm                     


