
MODEL KOLORY CENA

Parasol ELEGANT, składany, 3 sekcje, z konstrukcją 

odporną na nagłe podmuchy wiatru, czasza: poliester 

pongee, stalowa, czarna sztyca, składana na 3 sekcje; 

specjalna konstrukcja ramion z fiberglass'u, odporna 

na nagłe podmuchy wiatru, rączka prosta, 

wykończona miękką w dotyku powłoką gumową, 

czasza 122 cm ( 27" x 8 paneli), kij 37/74 cm. KOLOR: 

czarny.                                                 Pełny automat - 

otwieranie i zamykanie

51,25

Parasol PREMIUM ALU, automatyczny z prostą 

sztycą, czasza: poliester 190T, aluminiowa sztyca; 

ramiona stal lakierowana proszkowo na czarno, rączka 

zakrzywiona wykończona miękką w dotyku powłoką 

gumową, czasza 105 cm (23" x 8 paneli), kij 87 cm. 

KOLOR: granatowy

14,60

Parasol PREMIUM ALU - SL, automatyczny z prostą 

sztycą, czasza: poliester 190T, aluminiowa sztyca; 

ramiona stal lakierowana proszkowo na czarno, rączka 

zakrzywiona wykończona miękką w dotyku powłoką 

gumową, czasza 105 cm (23" x 8 paneli), kij 87 cm. 

KOLOR: srebrny

14,60

Parasol UNI EXTRA, składany, manualny, wyjątkowo 

lekki i mały, 3 sekcje, z konstrukcją odporną na nagłe 

podmuchy wiatru, czasza: poliester pongee, 

metalowa, czarna sztyca, składana na 3 sekcje; 

ramiona: specjalna konstrukcja z fiberglass'u, 

odporna na nagłe podmuchy wiatru, rączka 

plastikowa, srebrna, chromowana, czasza 98 cm (21" x 

8 paneli" x 8 paneli), czasza 98 cm, kij 28/56 cm. 

KOLOR: czarny, granatowy

28,95

Parasol UNI LIGHT, składany, manualny, wyjątkowo 

lekki i mały, 3 sekcje, z konstrukcją odporną na nagłe 

podmuchy wiatru, czasza: poliester pongee, 

aluminiowa sztyca, składana na 3 sekcje; ramiona: 

specjalna konstrukcja z fiberglass'u, odporna na nagłe 

podmuchy wiatru, rączka plastikowa, srebrna, 

chromowana, czasza 90 cm (19 1/2" x 8 paneli), kij 

22/50 cm, KOLOR: czerwony, granatowy, 

pomarańczowy

18,85

Parasol CLASSIC, automatyczny, z prostą sztycą, 

czasza: poliester 190T, metalowa sztyca; ramiona: 

fiberglass, rączka: zakrzywiona drewniana (parasol 

czarny - uchwyt plastikowy w kolorze czarnym), czasza 

102 cm (23" x 8 paneli), kij 90 cm.                  

KOLORY: granatowy, czerwony, zielony, 

pomarańczowy, biały, żółty, bordowy, brązowy, czarny. 

HIT !!!

13,10



Parasol WARSAW, automatyczny z prostą sztycą i 

konstrukcją odporną na nagłe podmuchy wiatru, 

czasza: poliester pongee, czarna, metalowa sztyca; 

ramiona: specjalna konstrukcja z fiberglass'u, 

odporna na nagłe podmuchy wiatru, zakrzywiona 

rączak skórzana, czasza 112 cm (25" x 10 paneli), kij 

94 cm. KOLOR: czarny

37,50

Parasol GOLF, automatyczny, z prostą sztycą

czasza: poliester 190T, metalowa sztyca; ramiona: 

fiberglass, prosta rączka z materiału EVA, czasza 121 

cm ( 27" x 8 paneli), kij 95 cm

KOLOR: czarny, granatowy

17,25

Parasol CLASSIC NEW, automatyczny z prostą 

sztycą, czasza: poliester 190T, metalowa sztyca; 

ramiona: fiberglass, zakrzywiona rączka plastikowa w 

kolorze czarnym, czasza 102 cm, kij 90 cm (23" x 8 

paneli). HIT !!!

13,10

Parasol HARUL XL typu GOLF, automatyczny, z 

rączką, sztycą i końcówkami w kolorze czarnym. 

Długie żebra z włókna szklanego. Rączka z pianki 

EVA. Dopasowane kolorystycznie zapięcie na rzep.

Poliester 190T, pianka EVA, włókno szklane i metal. 

Czasza 130 cm

24,55

Parasol LYSE, manualny, z drewnianą rączką, sztycą i 

końcówkami. Stelaż w kolorze czarnym.

Dopasowane kolorystycznie zapięcie na rzep.

Poliester 190T, metal i drewno.

Czasza 90cm x 105cm

16,25

Parasol MILFORD, z rączką i materiałem w tym 

samym dopasowanym kolorze.

Konstrukcja i końcówki w kolorze czarnym.

Przycisk automatycznego otwierania. Rączka 

zakrzywiona plastikowa.

Dopasowane kolorystycznie zapięcie na rzep.

Materiał: poliester 190T, metal i plastik

Wielkość produktu: 83cm x 107cm

17,15

Ceny netto.

Ceny bez znakowania.

Każdorazowo proszę sprawdzić dostępność kolorów.


