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300X300 CM EN Ø350 CM

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. 

De Laterna wordt geleverd met een 
antraciet 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!

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.  

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. Als de 
wind onder de parasol schiet kan deze er 
namelijk gemakkelijk weer uit. 

U kunt bij de Solero Laterna kiezen 
uit verschillende bevestigingsopties: 
een tegelstandaard , grondanker of 
ingraafvoet. Bovendien kunt u de parasol 
op een bestaande betonnen vloer 
bevestigen met een adaptieplaat. De 
tegelvoet is eventueel nog uit te breiden 
met zwenkwielen waardoor u de parasol 
eenvoudig kunt verplaatsen. 

Dus wilt u loungen, lezen en luieren op 
uw terras? Of gezellig met vrienden 
nagenieten van een mooie zomerse 
dag? Met de Laterna viert u vakantie 
in uw eigen tuin. Door het gebruik van 
uitsluitend hoogwaardige materialen 
beloven wij u jarenlang plezier van deze 
luxe zweefparasol.

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.

SOLERO LATERNA 
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34-50 mm

400 mm400 mm

40 mm

Voet is geschikt voor 8 tegels van 40x40 cm.

4x zwenkwielen optioneel

100 mm

850 mm

850 mm

70 mm

180 mm 180 mm

200 mm

180 mm

65 mm

90 mm

500 mm

280 mm

14

Tegelvoet Grondanker Ingraafvoet

Accento Adaptieplaat

A B C D

29 kg 300x300 ø350

A 264,5 cm 273 cm

B 204,5 cm 228,5 cm

C 268 cm 273 cm

D 40 cm 89 cm

Zwart
150

Taupe
144

Antraciet
197

Naturel
40
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Artikelnummer Omschrijving Prijs in € excl. BTW Prijs in € incl. BTW

532.33.kleurcode Laterna 300x300 cm 619,01 749,00

532.35.kleurcode Laterna ø 350 cm 619,01 749,00

532.33.99 Tegelvoet Laterna 147,93 179,00

532.34.99 Grondanker Laterna 70,25 85,00

532.14.50 Ingraafvoet Laterna + adaptie 121,90 147,50

535.64.99 Zwenkwielen 4 stuks 74,38 90,00

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

668.15.00 Heater zie prijzen pagina 74-75 zie prijzen pagina 74-75

532.15.50 Adaptieplaat Laterna 23,55 28,50

Specificaties

Gratis beschermhoes √

Zweefparasol √

Middenmast x

Telescopische mast x

Verlichting inbegrepen √

Kleurvast waterdicht doek √

Mast in 2 delen x

Kantelbaar √

Draaibaar √

Zijwaarts kantelbaar x

Volant x

Bediening Lierwerk

Gewicht doek per m² 300 gram

Geïntegreerde baleinveren x

Aantal baleinen 8

Sluit boven de tafel √

Mastdiameter 80 mm

Bedrukking mogelijk √ op 3 zijden
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