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SOLERO® SUBLIMO PRO

EXTRA UITSTRALING

UNIEK PUSH-UP SYSTEEM

GEANODISEERDE FINISH

Met het unieke push-up systeem klap je de Sublimo binnen twee seconden open, 

waarna je heerlijk in de schaduw zit onder het gegarandeerd kleurvaste doek. 

Eindeloos subliem genieten dus. Door de geïntegreerde baleinveren staat het 

doek van Sublimo altijd strak, bovendien is het doek waterdicht en kleurvast, we 

geven zelfs een kleurgarantie van 4 jaar!

De Solero Accento click-on lamp past om de mast van de Sublimo. Het is een

leuke aanvulling waardoor de parasol nog nét even wat extra uitstraling krijgt. Als 

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

Accento click-on verlichting omdraait heeft u indirecte sfeerverlichting. Ideaal om 

de zomeravonden wat langer te laten duren.

Elk metalen onderdeel van de Sublimo is geanodiseerd. 

Door een speciale behandeling wordt het metaal 

voorzien van een mooie roest- en slijtbestendige laag 

die licht glanst.

Een parasol die zijn naam eer aandoet. De Sublimo heeft een eigentijds en strak ontwerp 

met prachtige lijnen die uw tuin, balkon of terras direct een nóg beter uiterlijk geeft. Deze 

trendy parasol is voorzien van vier of zes baleinen en is ontzettend eenvoudig te bedienen. 

 

Elke Solero parasol heeft een uniek karakter, en dat geldt zeker voor de Sublimo. Hij is simplistisch, 

modern en heeft zijn eigen, eigenwijze uitstraling.

De Sublimo is verkrijgbaar in twee afmetingen, 200x200cm vierkant, of ø 300cm rond. Deze 

parasols worden geleverd met een perfect passende grijze beschermhoes. De vierkante variant is 

uitgevoerd met 4 baleinen, de ronde heeft er 6, verder zijn er geen verschillen tussen de twee 

uitvoeringen.
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VIDEO

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

820.20.kleurcode Sublimo 200x200 cm 247,11 299,00

820.30.kleurcode Sublimo Ø 300 cm 288,43 349,00

527.40.99 Vulbare voet Sublimo 40,50 49,00

527.35.55 Grondanker Sublimo 63,64 77,00

535.30.35 Betonvoet 35 kg 81.82 99,00

535.31.60 4x wielen voor betonvoet 35 kg 41.32 50.00

535.30.45 Betonvoet 45 kg 114.88 139.00

535.55.00 Granieten voet 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

TAUPE

.144

PLATINUMGRIJS

.177
ROOD

.123
ZWART

.150

SPA**

.128

AZUURBLAUW**

.129

Specificaties

Gratis beschermhoes ja

Zweefparasol nee

Middenmast ja

Telescopische mast nee

Verlichting inbegrepen nee

Kleurvast waterdicht doek ja

Mast in 2 delen nee

Kantelbaar nee

Draaibaar 360º nee

Zijwaarts kantelbaar tot 45º ja

Volant nee

Bediening push-up

Gewicht doek per m2 210 gram

Geïntegreerde baleinveren ja

Aantal baleinen 4 / 6

Sluit boven de tafel ja

Mastdiameter 38 mm

Bedrukking mogelijk ja

SPECIFICATIES &
PRIJZEN

*Zo lang de voorraad strekt

UIT VOORRAAD LEVERBAAR*

**Deze kleur wordt in beperkte oplage geproduceerd en is enkel beschikbaar voor de 200x200 cm-uitvoering van Sublimo Pro

2×2 METER

KEUZE UIT 7 MODERNE TINTEN

PARELWIT

.42

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

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

Ø3 METER


