
PARASOLS/PAVILJOENS



Binnen onze collectie parasols kunt u kiezen 
uit een aantal verschillende types parasols:
Vrijhangende oftewel zweefparasols, push 
up parasols en opendraai parasols

De frames van alle parasols uit onze 
collectie zijn van aluminium met een 
hoogwaardige poedercoating, en het 
doek is van polyester dan wel spun acrylic, 
waarbij de kwaliteit van het polyester 
parasoldoek verschilt per type parasol:

Zweefparasols
Rhodos serie: 250 gram polyester doek
Granada/Paros/Kos serie: 300 gram 
polyester doek
Kos serie : 280 gram spun acryilic doek

Push up parasols
Poster push up serie: 180 gram polyester 
doek
Indi + Poster (210cm) push up serie: 220 
gram polyester

Opendraai parasols
Easylife serie: 220 gram polyester doek

De parasols zijn eenvoudig en licht te 
bedienen.

De push up parasols en de opendraai 
parasols zijn kantelbaar aan de mast.

Alle zweefparasols zijn 360° draaibaar d.m.v. 
het voetpedaal. De positie van het doek 
van de Rhodos, Granada en Paros parasols 
is verticaal te verstellen. De Kos serie is 
uitgevoerd met een multirotatie systeem, 

d.w.z. het doek is horizontaal, verticaal en 
diagonaal te verstellen.
We adviseren het voetpedaal 
(draaimechanisme) in de winter op te 
bergen zodat dit systeem soepel blijft en 
uitdrogen wordt voorkomen.

Advies te gebruiken parasolvoeten:
Zweefparasols: 90 of 120kg parasolvoet of 
een bodemverankering
Push up en opendraai parasols 210 en 
250cm Ø: 30 kg
Push up en opendraai parasols >250 cm Ø: 
40 kg
Push up en opendraai parasols >300 cm Ø: 
50 kg of zwaarder

Indien de parasol geplaatst wordt op een 
open vlakte, in de buurt van een meer of 
zee, buitengebied etc. is het verstandig om 
een zwaardere parasolvoet te nemen.

Bij wind, windvlagen en storm altijd 
de parasol sluiten en de parasol nooit 
onbeheerd open laten staan. Schade die 
ontstaat door het niet sluiten van parasols 
bij slechte weersomstandigheden valt niet 
binnen de garantie.

Opzetten zweefparasols:
Handvat omhoog schuiven en de parasol 
openen door de hendel in de aangegeven 
richting te draaien. Bij het uitzetten de 
hendel van u af draaien en bij het sluiten 
naar u toe. Bij het openen van de parasols 
dient u de baleinen vanuit gesloten 
toestand te begeleiden zodat zij niet 
gekruist worden bij het openen en hierdoor 
kunnen breken. Indien een zweefparasol 
per abuis een keer tegenovergesteld is 
geopend, draai dan de parasol helemaal 
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terug, oftewel tegen de richting in, totdat 
de parasol weer in zijn geheel ingeklapt is. 
Vervolgens draait u de parasol weer in de 
juiste richting uit. 

De parasol dient bij gebruik altijd volledig 
geopend te zijn zodat het doek strak staat.

Om kreuken van de stof te voorkomen 
adviseren we als de parasol gesloten wordt  
het doek tussen de baleinen uit te trekken 
voordat u het doek met het band vastzet.

Na het sluiten van de parasol adviseren we 
het gebruik van een beschermhoes. Zorgt 
u ervoor dat het doek droog is voordat 
de hoes over de ingeklapte parasol wordt 
geschoven. Mocht het doek toch vochtig 
zijn geweest terwijl er een afdekhoes 
overheen zat dan zo snel mogelijk de 
parasol in geopende positie laten drogen.
 
In de herfst en winter adviseren we de 
parasol droog op te bergen.

 
 
Het frame van de paviljoens is gemaakt van 
gepoedercoat staal, in loop van de tijd kan 

lichte roestvorming ontstaan. Het doek is 
gemaakt van 250 gr. polyester stof met een 
PU coating.

Bij zwakke wind kan het doek op 
het frame blijven zitten. Bij extreme 
weersomstandigheden dient u het doek 
tijdig van het frame te halen. Het doek 
is eenvoudig te demonteren door de 
elastieken waarmee het doek aan het 
frame is vastgemaakt los te maken. 
We adviseren gedurende de herfst- en 
winterperiode het doek van het frame te 
halen en droog op te bergen. Het frame kan 
buiten blijven staan.

Schade die ontstaat door het niet tijdig 
verwijderen van het doek  bij slechte 
weersomstandigheden valt niet onder  
garantie.

Het doek is wasbaar (handwas). Echter, 
veelal wordt door het wassen de 
beschermlaag van de stof aangetast. We 
adviseren daarom de hoes na het wassen  
te behandelen met de fabric protector uit 
de Beach7 onderhoudslijn zodat deze weer 
vuil- en vochtafstotend is. 
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