
ProstorP4

In sommIge sItuatIes Is het nIet wenselIjk of zelfs onmogelIjk om een Parasol In het terras 

te verankeren. u zou dan kunnen kIezen voor een verrIjdbare Parasolvoet. vaak Is een derge-

lIjke voet toch een sta-In-de-weg. zeker als u elke vIerkante meter van uw terras of balkon wIlt  

benutten. solero muurParasols zIjn dan een PrIma alternatIef.
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comPact en zwenkbaar

de kleinste muurparasol, Prostor P4, heeft een doorsnede van  

270 cm. de meegeleverde muurbeugel is slechts 25 cm. hoog.  

daarom kunt u deze wandparasol op bijna elke plek monteren.  

omdat u de P4 ook nog eens kunt kantelen en zwenken, beweegt u de 

schaduw moeiteloos over uw terras.
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open de arm  
tot de 45° stand

kantel de parasol breng de arm  
tot de 90° stand

open de parasol
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maten

Prijzen

fold out & Push up systeem

omschrijving  Prijs in e excl. btw Prijs in e incl. 21 % btw 

muurprofiel + telescopische arm + parasol Ø 2,70m* 610,00 738,10

klembescherming voor niet-prostor-parasols (8 st.) 10,00 12,10

vervangdoek Ø 2,70m olefin  130,00 157,30

accessoires

bevestiging muur* Prijzen inclusief beschermhoes

maximaal zwenkbaar bij  
montage op een hoek. 

kleuren

olefin doek
• Gewicht: 290 g/m2 
• Kleurechtheid: 7-8/8
• Waterdicht: > 300 mm waterkolom
• Wasbaar
• Hoge UPF waarde
• Schimmelwerend

de doeken zijn wasbaar en  
makkelijk te vervangen.

doeken met een uPf waarde 
van 30+ filteren 95% van de 
uv-straling. doeken met een 
uPf waarde van 50+ geven u 
zelfs 100% bescherming.

40 cm

270 cm

140 tot 180 cm uitschuifbaar

minimaal 180 cm
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fold out & Push up

190 gram
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  11kg 

gratis beschermhoes

zweefparasol

Parasol sluit naar de mast

verlichting inbegrepen

kleurvast doek

gasdrukveer

kantelbaar

draaibaar

waterafstotend doek

bediening

gewicht doek per m2

aantal baleinen

bedrukking mogelijk

sluit boven de tafel

verbindbaar met doekgoten

elektrisch bedienbaar

gewicht

specificaties

* optioneel
** maximaal bij montage op een hoek

*

**

white sand  butter cup  terra cotta  traffic red bitter orange   denim blue

natural white        taupe   black widow    leaf green  Platinum grey     carbon grey

uPf 30+ uPf 50+


