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300X400 CM EN 400X400 CM

Niet voor niets is de Maestro Prestige 
onze meest verkochte horecaparasol. 
De prijs-kwaliteit verhouding is bijzonder 
goed. Deze grote horecaparasol is een 
toonbeeld van een mooi en functioneel 
ontwerp. Met zijn doek van vierkant 
400x400 cm of rechthoekig 300x400 cm 
biedt deze grote parasol u en uw gasten 
een optimale bescherming tegen de felle 
zon of een zomers buitje. 

Veel terrassen in binnen- en buitenland 
worden door de Maestro Prestige 
overkapt. Het speciale O’Bravia doek 
is van een degelijke zware kwaliteit en 
bovendien kleurvast en waterdicht. Na 
enkele seizoenen verschiet de Maestro 
niet van kleur. Het frame is gemaakt 
van aluminium en als u dat wilt, kunnen 
er goten aan bevestigd worden tegen 
de regen. Zo kunnen u en uw gasten 
genieten onder de waterdichte parasols 
op uw terras.

Ondanks zijn grootte laat de Maestro zich 
kinderlijk eenvoudig bedienen. Door één 
persoon, zonder kracht te hoeven zetten. 
Het slimme bedieningsmechanisme 
bespaart u het zware werk.

De Maestro parasol is uitgerust met 
een telescopische mast, dit houdt in dat 
de mast naar beneden zakt wanneer 
hij wordt geopend en weer stijgt zodra 
hij gesloten wordt. Een groot voordeel, 
vooral voor horeca, geen gesleep met 
meubilair, dit kan gewoon blijven staan.

De Maestro Prestige is de zon altijd 
meester en wordt veel toegepast in de 
horeca. Deze solide parasol is moeiteloos 
open te draaien en u kunt er gemakkelijk 
meer tegen elkaar plaatsen. Zwenkwielen 
en losse doeken zijn ook verkrijgbaar.

De Maestro Prestige leent zich om te 
bedrukken; logo’s en teksten kunnen 
goed leesbaar op de volant worden 
bedrukt in onze drukkerij, vraag hiervoor 
naar de mogelijkheden en prijzen!

De Maestro is zó gemakkelijk te bedienen 
dat iedereen het kan. Juist daarom is 
de slinger uitneembaar, zodat alleen u 
de parasol open of dicht kunt draaien 
wanneer dat nodig is. 

Behoefte aan een totale zonsverduistering? De Solero Maestro Prestige heeft een 
doekoppervlakte van 12m² of 16m² en biedt daarmee optimale bescherming 

tegen de priemende hitte. 

SOLERO 
MAESTRO PRESTIGE
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400 mm400 mm

40-50 mm

Voet is geschikt voor 8 tegels van 40x40 cm.

4x zwenkwielen optioneel

100 mm
850 mm

850 mm

70 mm

buitendiameter 88 mm

615 mm

415 mm

200 mm

 binnendiameter 83 mm

200 mm

200 mm

45 tot 85 mm 45 tot 89 mm

14

GrondankerTegelvoet

V4 verlichtingP2 verwarming

34 kg 300x400 400x400

A 295 cm 310 cm

B 207 cm 220 cm

C 372 cm 385 cm

D 59 cm 85 cm

E 20 cm 20 cm
A B C D

E

Naturel
40

Taupe
144

Antraciet
197

Marine
125

Rood
123

Zwart
150
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Artikelnummer Omschrijving Prijs in € excl. BTW Prijs in € incl. BTW

544.33.kleurcode Maestro 300x400 cm 990,91 1199,00

544.44.kleurcode Maestro 400x400 cm 1032,23 1249,00

535.63.50 Maestro tegelvoet 164,46 199,00

550.44.50 Maestro grondanker 164,46 199,00

535.64.99 Zwenkwielen 4 stuks 74,38 90,00

Verwarming zie pagina 74-75 zie pagina 74-75

Verlichting zie pagina 74-75 zie pagina 74-75

Specificaties

Gratis beschermhoes √

Zweefparasol x

Middenmast √

Telescopische mast √

Verlichting inbegrepen x

Kleurvast waterdicht doek √

Mast in 2 delen x

Kantelbaar x

Draaibaar x

Zijwaarts kantelbaar x

Volant √

Bediening Lierwerk

Gewicht doek per m² 300 gram

Geïntegreerde baleinveren x

Aantal baleinen 8

Sluit boven de tafel √

Mastdiameter 81 mm

Bedrukking mogelijk √
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