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SOLERO® LATERNA PRO
De 21e  eeuw is de era van het buitencomfort, het terras wordt steeds belangrijker. 

Gebruiksgemak wordt gecombineerd met esthetische waarden. Sfeer en 

duurzaamheid zijn de sleutelwoorden. De Solero Laterna heeft een strak design 

en is leverbaar in een aantal trendy, waterafstotende en kleurvaste tinten.  

 

Door zijn royale afmetingen (300x300 cm of Ø 350 cm) maakt deze parasol van elk buiten een 

gastvrije zit, voor grote en kleine gezelschappen. Ondanks zijn formaat is hij makkelijk hanteerbaar 

en in één beweging in iedere gewenste stand te draaien. Wilt u liever geen ontsierende voet of 

zware tegels op het terras? Deze parasol kan snel en esthetisch in de bodem worden verankerd.

ALTIJD OP SPANNING

VOLG UW INTUÏTIE

WINDVENTILATIEDAK

Met deze luxe zweefparasol haalt u het maximum aan 

gebruiksgemak in uw tuin. De parasol heeft een intuïtieve 

bedieningshendel waarmee u de parasol moeiteloos kunt 

openen, sluiten en kantelen. U kunt de parasol ook nog eens 360˚ 

roteren. 

De Laterna wordt geleverd met een zilvergrijs gecoat aluminium frame en komt 

met een gratis grijze beschermhoes. De geïntegreerde baleinveren zorgen ervoor 

dat het doek mooi op spanning blijft. Bovendien ontvangt u er onze snoerloze, 

oplaadbare verlichting gratis bij!

Onder de Solero Laterna blijft u altijd koel. De vierkante versie wordt namelijk 

uitgevoerd met een speciaal windventilatiedak. Het ronde model heeft ook een 

windvang, maar deze is, uit esthetisch oogpunt, minder gelift. Op (te) warme 

dagen laat het doek de warmte ontsnappen in plaats van vast te houden onder 

de parasol. Bovendien wint de parasol hiermee aan stabiliteit. 
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VIDEO

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

832.33.kleur Laterna 300x300 cm 742,97 899,00

832.35.kleur Laterna Ø 350 cm 742,97 899,00

832.33.99 Tegelvoet Laterna 180,99 219,00

532.34.99 Grondanker Laterna 70,25 85,00

532.14.50 Ingraafvoet Laterna + adaptie 121.90 147.50

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

535.24.54 Accento click-on lamp Gratis bij aankoop Gratis bij aankoop

668.15.00 Heater Zie pagina's 70-73 Zie pagina's 70-73

532.15.50 Adaptieplaat Laterna 23.55 28.50

Verlichting en verwarming zie pagina's 68-73

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

PLATINUMGRIJS
.177

TAUPE
.144

ZWART
.150

ZILVERGRIJS
PARELWIT

.42

Specificaties

Gratis beschermhoes ja

Zweefparasol ja

Middenmast nee

Telescopische mast nee

Verlichting inbegrepen ja

Kleurvast waterdicht doek ja

Mast in 2 delen nee

Kantelbaar º ja

Draaibaar 360º ja

Zijwaarts kantelbaar nee

Volant (geen meerprijs) nee

Bediening Lierwerk

Gewicht doek per m2 300 gram

Geïntegreerde baleinveren ja

Aantal baleinen 8

Sluit boven de tafel nee

Mastdiameter 80 mm

SPECIFICATIES &
PRIJZEN

*Zo lang de voorraad strekt

UIT VOORRAAD LEVERBAAR*

KEUZE UIT 4 DOEKTINTEN

3×3 METER

TIJDLOOS FRAMEKLEUR

Ø3.5 METER

op anker: -140 mmop anker: -140 mm
zonder wielen: -70 mm   zonder wielen: -70 mm                     

op anker: -140 mmop anker: -140 mm
zonder wielen: -70 mm   zonder wielen: -70 mm                     


