
RIVA  

Kleur : Taupe 220gr doek 

Afmeting doek :  Ø 3m 

Prijs*: 99€ BTWincl. 

Code : 7104E 

Bijhorende hoes : 27€ BTWincl. 

Voet 40kg Rome : 89,95€ 

doekspanners Easy-up draai-

mechanisme 

kantelsysteem 

De Riva parasol heeft een moderne, strakke uitstraling. De Riva is uitgerust met een stevige deelbare mast, easy up op-

draaimechanisme en doekspanners voor een extra strakke uitstraling. Met het kantelsysteem creëert u altijd schaduw in 

uw tuin of op het balkon.  

Standaard bieden wij u deze parasol aan in taupekleur voor 99€ BTW inclusief zonder parasolvoet.  Andere kleuren zijn ook 

verkrijgbaar binnen de week. Als parasolvoet raden wij minstens 30kg aan. Een bijhorende afdekhoes van het merk Aeroco-

ver voor de parasol is verkrijgbaar voor 27€ BTWinclusief. 

* De prijs is de aanbevolen verkoopprijs ZONDER parasolvoet, BTW inclusief en afgehaald in ons magazijn te Gent.  



FALCON T²  

Achterwaarts kantelen en zijwaarts kantelen 

De Falcon T² serie mag met recht uniek genoemd worden. Een zweefparasol die wat minder ruimte behoeft, maar wel alle 

functionaliteit en bedieningsgemak biedt waar platinum parasols bekend om staan. Uitgevoerd in de unieke afmeting 2,7m 

x 2,7m is de Falcon T² parasol uitermate geschikt voor een compact terras. De Falcon T² parasol is eenvoudig 360° draai-

baar en kan zowel achterwaarts als zijwaarts kantelen. Zo zit u altijd uit de zon zonder de parasol te verplaatsen. De Falcon 

is eenvoudig in gebruik.  

Standaard bieden wij u deze parasol aan in taupekleur voor 309€ BTW inclusief (zonder parasolvoet)  Andere kleuren zijn 

ook verkrijgbaar binnen de week. Als parasolvoet raden wij minstens 50kg aan. Een bijhorende afdekhoes van het merk 

Aerocover voor de parasol is verkrijgbaar voor 35€ BTWinclusief. 

* De prijs is de aanbevolen verkoopprijs ZONDER parasolvoet, BTW inclusief en afgehaald in ons magazijn te Gent.  

Kleur : Taupe 220gr doek 

Afmeting doek : 2,7m x 2,7m 

Prijs*: 309€ BTWincl. 

Code : 7093E 

Bijhorende hoes : 35€ BTWincl. 

Voet 120kg Modena : 269€ BTWincl. 

Eenvoudig te verstellen in de hoogte 

en kantelen in 2 richtingen. 

360° graden draaivoet (met pedaal) 



CHALLENGER T²  

Achterwaarts kantelen en zijwaarts kantelen 

De Challenger T² is het nieuwste model in onze collectie.  

Een stijlvol en luxe design, ontworpen met gebruiksgemak in gedachten. Deze Platinum parasol kan met de minste inspan-

ning traploos draaien, kantelen en overhellen dankzij het T² systeem met roestvrij staal binnenwerk. Een parasol bedienen 

was nog nooit zo gemakkelijk. Doekspanners aan de baleinen zorgen ervoor dat het doek altijd optimaal gespannen . De 

robuuste mast en gegoten aluminium behuizing voor het draaimechanisme staan garant voor een stevige constructie en 

jarenlang plezie van uw parasol.  

Standaard bieden wij u deze parasol aan in Havanakleur voor 569€ BTW inclusief (zonder parasolvoet)  Andere kleuren zijn 

ook verkrijgbaar binnen de week. Als parasolvoet raden wij minstens 90kg aan. Een bijhorende afdekhoes van het merk 

Aerocover voor de parasol is verkrijgbaar voor 35€ BTWinclusief. 

* De prijs is de aanbevolen verkoopprijs ZONDER parasolvoet, BTW inclusief en afgehaald in ons magazijn te Gent.  

Kleur : Havana 240 gr spuncrylic 

Afmeting doek : 3m x 3m 

Prijs*: 569€ BTWincl. 

Code : 7139Q 

Bijhorende hoes : 35€ BTWincl. 

Voet 150kg Modena : 329€ BTWincl. 



CHALLENGER T1 

De Challenger T1  is met zijn stijlvolle uiterlijk en robuuste baleinen een zeer betrouwbare parasol  

De parasol kan achterwaarts kantelen en is 360° draaibaar dankzij het voetpedaal. De gegoten aluminium behuizing en 

doekspanner garanderen een zorgeloze zomer. Het model van 300cm x 400cm is geschikt voor het gebruik in grotere tui-

nen en aan grotere tafels/loungesets. 

Standaard bieden wij u deze parasol aan in Havanakleur voor 699€ BTW inclusief (zonder parasolvoet)  Andere kleuren zijn 

ook verkrijgbaar binnen de week. Als parasolvoet raden wij minstens 120kg aan. Een bijhorende afdekhoes van het merk 

Aerocover voor de parasol is verkrijgbaar voor 49€ BTWinclusief. 

* De prijs is de aanbevolen verkoopprijs ZONDER parasolvoet, BTW inclusief en afgehaald in ons magazijn te Gent.  

Kleur : Havana 240 gr spuncrylic 

Afmeting doek : 3m x 4m 

Prijs*: 699€ BTWincl. 

Code : 7143Q 

Bijhorende hoes : 35€ BTWincl. 

Voet 150kg Modena : 329€ BTWincl. 


