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SOLERO® BASTO PRO

ZORGELOOS EN ONDERHOUDSVRIJ

HET HEFT IN EIGEN HAND

UW LOGO IN ‘T ZONNETJE

De slinger van de parasol is het onderdeel waarmee het lierwerk bediend wordt. 

Het zorgt ervoor dat er kracht op de kabel komt te staan, of juist niet. Maar waarom 

een uitneembare slinger? Vooral voor ondernemers is het handig om de slinger 

van de parasol af te halen. Zo kan hij niet gemakkelijk worden gestolen en kunnen 

onbevoegde personen de parasol niet zomaar bedienen.

Het kleurvaste O’Bravia doek met 300 grams dikte, is bijzonder stevig en garandeert 

jarenlang zorgeloos en onderhoudsvrij genieten. Dit grote oppervlak is eenvoudig 

te bedienen. Soms gaan stijl en efficiëntie erg goed samen. Ook na enkele 

seizoenen verschiet de grote parasol niet van kleur. Het frame bestaat uit een 

zware aluminium constructie en als u dat wilt, kunnen er doekgoten aan bevestigd 

worden tegen de regen.

Wilt u uw eigen bedrijfsnaam of logo in de spotlights 

zetten? Dat kan. Het doek van de Basto horecaparasol 

is prima geschikt voor bedrukking. De Basto is uitgerust

met een telescopische mast, dit houdt in dat de mast 

naar beneden zakt wanneer hij wordt geopend en 

weer stijgt zodra hij wordt gesloten.

Hoe kijkt men van ver naar uw terras? De markante en robuuste Basto straalt smaak en 

kwaliteit uit. Het unieke karakter van deze parasol, voegt (on)opvallend veel toe. De Basto 

is voorzien van een uitneembaar lierwerk en laat zich ook nog eens zeer glad bedienen.  

 

Een strak ontwerp met rechte lijnen dat met de acht stijlvol vormgegeven baleinen ook van 

onderen bezien een prachtig uiterlijk heeft. Groot van formaat, want de vierkant ontworpen Basto 

is verkrijgbaar in de maten 400x400 cm en 500x500 cm. Zo geniet een heel gezelschap van de 

klasse die u uitstraalt, tot ‘s avonds laat.
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Artikelnummer Omschrijving Prijs in € excl. BTW Prijs in € incl. BTW

874.44.kleurcode Basto 400x400 cm 1528,10 1849,00

874.55.kleurcode Basto 500x500 cm 1734,71 2099,00

560.11.50 Tegelstandaard Basto 326,45 395,00

574.60.50 Grondanker Basto 164,46 199,00

Afbeeldingen van voeten en ankers vindt u op pagina's 94-95

Verlichting en verwarming vindt u op pagina's 80-85

PLATINUMGRIJS
.177

TAUPE
.144

ROOD
.123

ZWART
.150

ZILVERGRIJSPARELWIT
.42

Specificaties

Gratis beschermhoes ja

Zweefparasol nee

Middenmast ja

Telescopische mast ja

Verlichting inbegrepen nee

Kleurvast waterdicht doek ja

Mast in 2 delen nee

Kantelbaar nee

Draaibaar 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 86 mm

SPECIFICATIES &
PRIJZEN

*Zo lang de voorraad strekt

UIT VOORRAAD LEVERBAAR*

EEN VERNIEUWDE FRAMEKLEURKEUZE UIT 6 DOEKTINTEN

AFMETINGEN*

* Deze afmetingen zijn gemeten zonder voet of grondanker

https://www.parasols.nl/basto.html

