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VRIJSTAANDE PARASOL 
—

Prostor P8
—

 Groot gebruiksgemak door vederlichte bediening 
 Duurzame materialen 
 Hedendaags, verfijnd ontwerp 
 Volledig geïntegreerde LED verlichting 
 Gepatenteerd 

NIEUW

WINNER
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Afmeting
—

Gebruiksgemak met grote afmeting

4.00 m

Afwerking
—

Paal en frame

Eenvoudige bediening
—

SQR De 100% aluminium paal en frame 
zijn poedergelakte profielen in 
structuurlak uitvoering. Daardoor 
zijn ze nog krasbestendiger en 
onderhoudsvriendelijker. 

De structuurlak geeft de parasol 
bovendien een unieke uitstraling. 
Verkrijgbaar in grijs (RAL 9007).

RAL 9007
Grijs structuurlak

8 cm

A

A

Ook bij het ontwerp van de P8 staat gebruiksgemak centraal. De P8 parasol is heel licht te openen en te sluiten door middel van een eenvoudige glijbeweging. 
De tafel en stoelen kunnen blijven staan bij het openen en sluiten van de parasol.

100% recycleerbaar

Produktvideo
—
Benieuwd naar meer? Scan de QR-code om de 
produktvideo te zien op uw smartphone of ga 
naar www.prostor.be



5

Stalen tegelvoet
Met 8 tegels: 130 kg
Met 12 tegels: 185 kg
Excl. tegels 

Stalen tegelvoet
Met 4 tegels: 115 kg
Met 8 tegels: 215 kg
Excl. tegels 

Vloerplaat moet chemisch verankerd 
worden.
Gewicht: 38 kg
Excl. Bevestigingsmaterialen

Verstelbaar grondanker
Aangeraden om meerdere parasols met 
elkaar af te lijnen. Dit grondanker geeft 
u een speling tot 15° links en rechts.

Bevestiging
—
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Doek
—

Duurzaam en beschermend

Acryl: 100% in de massa geverfd
Gewicht: 290 g/m²
Kleurechtheid: 7-8/8 (Standard ISO 105 B04)
Waterafstotend: >300 mm waterkolom
Onderhoud: de doeken zijn wasbaar en makkelijk te vervangen

Kleurvast Beschermt 
tegen UV

100% in de 
massa geverfd

Onderhouds-
vriendelijk

Ademend 
en water-
afstotend

Schimmel-
werend

Kleur-
behoud

White 
Sand

Taupe Black 
Widow

UV-filter – zorgeloos genieten van de zon

>  De Skin Cancer Foundation beveelt Dickson acryl 
aan als hulpmiddel in de preventie van huidscha-
de door zonnestralen in combinatie met o.a. een 
goede zonnebrandcrème.

>  Dit label garandeert dat het doek geen enkele 
giftige stof bevat en dat het geen enkel risico 
vormt voor uw gezondheid, uw huid of voor het 
leefmilieu (Oeko-Tex 100).CQ 638/2 IFTH

Deze high runner kleuren zijn op voorraad.
Andere kleuren (zie p.21) zijn beschikbaar met een langere levertermijn.
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Beschermhoes in 
all weather doek.

Stijlvol aluminium deksel voor tegelvoet.

IP X5: volledig beschermd tegen regen 
en waterstralen. Set van 2 verwarmingen. 
Kan ook achteraf worden ingebouwd. De 
verwarming hoeft niet verwijderd te wor-
den wanneer de parasol sluit.

Meerdere parasols kunnen eenvoudig
verbonden worden.

De Prostor herstelset is een uniek transpa-
rant reparatiemiddel waarmee u scheuren 
en gaten in het acryl en polyester doek 
eenvoudig dicht. Het is ongekend sterk en 
elastisch. De herstelset is een permanen-
te oplossing voor de herstelling van uw 
parasoldoek. Zodat u nog langer plezier 
beleeft aan uw parasol.

> Extreem sterk
> Waterdicht
> Luchtdicht
> Zeer elastisch
> Verkleurt niet
> Droogt niet uit

 Dimbare LED strips 

 Deksel 

 Elektrische 
 IR Verwarming (1500W) 

 Regengoot 

 Beschermhoes  Onderhoud 

 Herstelset 

Toebehoren
—

Bescherming, gemak en onderhoud

VOOR

NA

Geïntegreerd in de balein.

Prostor CLEAN verwijdert vlekken en 
geurtjes op het parasoldoek
Prostor GUARD beschermt tegen vlekken 
en verontreiniging en is waterafstotend.

NIEUW


