weinor grote parasol LuGaNo

De grote parasol, waaronder
het goed toeven is!

www.weinor.nl

weinor LuGaNo en LuGaNo-Pagode

Niet alleen met uw gasten, maar ook helemaal
alleen geniet u heerlijk van de schaduw

De LuGaNo terrasparasol van
weinor is op de eerste plaats zeer
royaal en biedt gemakkelijk
plaats aan 25 mensen, die van
de schaduw willen genieten.
Deze terrasparasol heeft een zeer
verzorgde en frisse uitstraling,
waarbij design en elegantie een
hoofdrol spelen. Hij doet het
ook bijzonder goed in combinatie
met meerdere parasols. Zo’n
hele groep LuGaNo parasols is
werkelijk een imposant gezicht.
Maar helemaal alleen in uw
eigen tuin is het de beste kameraad voor een prachtige zomer …

De techniek is tot in het kleinste
detail doordacht en beproefd.
Ondanks zijn stevigheid en
stabiliteit is hij gemakkelijk te
hanteren.
Bovendien ziet de parasol LuGaNo
altijd vrolijk uit, ook als het regent
en waait. Het doek is in hoge
mate weersbestendig en ook bij
sterke wind blijft de parasol
stevig staan.

LuGaNo
U bepaalt zelf, waar u schaduw
wilt hebben
Heeft u er wel eens over nagedacht, waaraan een gezellig en
gastvrij terras te herkennen is?
Juist aan de parasols. Al vanuit
de verte, stralen zij rust en
ontspanning uit – een gezellig
plaatsje in de schaduw, waar
u heerlijke uurtjes kunt doorbrengen.

LuGaNo pagode
De parasol met de geraffineerde
details
De LuGaNo pagode is een echte
blikvanger. De specifieke vorm
zorgt voor een betere ventilatie
en een aanzienlijk hogere windbelastbaarheid.
Een extra aangebracht reclamebord maakt het mogelijk uw
zaak duidelijk te presenteren.
Het reclamebord blijft zichtbaar
ook als de parasol dicht is.

weinor grote parasol LuGaNo

Kijkt u maar eens naar de details
en de accessoires

Koppie,
koppie
Kopplaat en
kogel zijn van
massief materiaal gemaakt
en daarna
voorzien van
een poedercoating.

Plaatsingshulp
De bodemhuls
en de opgeschroefde standaard zorgen
voor een stabiele
plaatsing.

Handmatige
bediening
De zwengel
draait bijzonder licht en
is afneembaar.

Mechanische
bediening
Om het u gemakkelijk te maken,
kunt u de
LuGaNo ook met
een oplaadbare
schroevendraaier
omhoog doen.

Soepele
bediening
De slee met
spaken is voorzien van een
viervoudige
lagergeleiding.

Tafel
Het tafelblad
met een doorsnee van 120 cm
kan ook op statafel of tafelhoogte aan de
parasolmast
aangebracht
worden.

Spanmechanisme
Het spanmechanisme
zorgt ervoor,
dat het doek
optimaal
gespannen
wordt.

Beschermhoes
Ter bescherming
van de parasol
adviseren wij de
beschermhoes
met ritssluiting
die bijzonder
gemakkelijk te
hanteren is.

Aan u is de keuze

47 kleuren voor uw scherm
zonder meerprijs – plus 8 WiGaTrend kleuren
U kunt nu bij weinor voor uw
scherm uit 47 standaard en
8 WiGa-Trend kleuren (WiGa-Trend
kleuren tegen een
geringe meerprijs)
de kleur van uw
weinor scherm
kiezen, die bij uw raam, gevel
of tuin-meubels past.
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Luga-tec-stoffen zijn er in
8 frisse kleuren:
Aan stoffen voor grote parasols
worden zeer hoge eisen gesteld.
Om deze reden werd speciaal Lugatec ontwikkeld. Dit zijn stoffen
van 100 % polyester met een textie-

77018 (wit)

77450 (grijs)

77455 (crème)

77499 (geel)

77593 (rood)

77595 (blauw)

Lugano 410 R
oppervlak: 12 m2
Ø 4,1 m
Lugano 460 R
oppervlak: 15,5 m2
Ø 4,6 m
Lugano 510 R
oppervlak: 19 m2
Ø 5,1 m
Lugano 560 R
oppervlak: 24 m2
Ø 5,6 m

A: 3,78 m
B: 1,54 m
A: 4,25 m
B: 1,76 m
A: 4,71 m
B: 1,95 m
A

A: 5,17 m
B: 2,14 m

Acryl-stoffen
Indien gewenst kunt u voor de
LuGaNo terrasparasol ook een
keuze maken uit de populaire
acryl-stoffen van de weinor
collectie.
Hier heeft u het voordeel, dat u
uit een groot aantal dessins kunt
kiezen. Op deze manier kunt u
probleemloos het passende doek
bij uw zonnescherm vinden. De
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le weefsel-structuur. Deze stoffen
zijn aan een kant voorzien van
een speciale coating en daardoor
waterafstotend. Door de rekbare
stof, die bovendien absoluut
scheurvast is, kan de parasol optimaal gespannen worden.

77594 (mint)

77592 (donkergroen)

Lugano 360 E
oppervlak: 13 m2 A: 3,60 m
B: 3,60 m
Lugano 410 E
oppervlak: 17 m2 A: 4,10 m
B
B: 4,10 m
Lugano 460 E
oppervlak: 21 m2 A: 4,60 m
B: 4,60 m
Lugano 510 E
oppervlak: 26 m2 A: 5,10 m
B: 5,10 m
acryl-stof heeft een meer textiele
weefselstructuur dan de Lugatec-stof, wat echter op grond van
de geringere rekbaarheid van
het doek in sporadische gevallen
tot lichte plooivorming kan leiden. Door
de coating is de acrylstof waterafstotend.

Technische veranderingen voorbehouden.
Druktechnisch zijn kleurafwijkingen mogelijk.
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Uw vakhandelaar adviseert u graag:

