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> Vrijhangende parasol

> BEVESTIGING - GROND

m
90 c

cm
100

15,6
cm

> Multi pole
> Tot 4 parasols

11 cm

100
cm

> Gepatenteerd
“One Move System”

excl. tegels

Stalen tegelvoet
Met 8 tegels: 130 kg
Met 12 tegels: 185 kg
Niet geschikt voor XL versie

PROSTOR P6

> BEVESTIGING - MUUR

90
cm

excl. tegels

>

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

Muurbeugel, geleverd per twee stuks.
Enkel voor P6 Uno of vierkante P6 Duo.

> Manueel of met motor
> Parasol: rond of vierkant

inox

50cm

> Overkoepelt tot 38 m2
alu

OPTIE

Grondanker om in beton
te gieten. Uit roestvrij staal
en aluminium.

2,10 m

Roestvrij deksel
voor tegelvoet van
90 x 90 cm (inox of alu)
100 x 100 cm (inox)

> CONFIGURATIES
5,15 m / 6,15 m (*)

7,00 m

2,50 m / 3,00 m (*)

Duo

> Nieuw: P6-XL

NIEUW

m
10 c

XL-VER
SIE

Duo
Uno
5,15 m / 6,15 m (*)

5,15 m / 6,15 m (*)

Trio

Quattro

> Multi pole

3,50 m

4

Uno
(*) XL-versie
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> ONE MOVE SYSTEM

PAG. 8-9

> KLEUREN

PAG. 8

> TOEBEHOREN

PAG. 10

> Vrijhangende parasol

> BEVESTIGING - GROND

>

PROSTOR P7

> BEVESTIGING - MUUR

90
cm

100
cm

m
90 c

cm
100

> Single pole
> 1 parasol

excl. tegels

excl. tegels

Stalen tegelvoet
Met 8 tegels: 130 kg
Met 12 tegels: 185 kg
Niet geschikt voor XL versie

onder

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

> Gepatenteerd
“One Move System”

boven

Draaibare muurbeugels, inclusief paal.

> Manueel of met motor
> Parasol: rond of vierkant

inox

50cm

> Paal 300° draaibaar
alu

> Nieuw: P7-XL

OPTIE

Grondanker om in beton
te gieten. Uit roestvrij staal
en aluminium.

> CONFIGURATIES

Roestvrij deksel
voor tegelvoet van
90 x 90 cm (inox of alu)
100 x 100 cm (inox)

NIEUW

> P7 DRAAIT 300°

XL-VER
SIE

2,50 m / 3,00 m (*)

300°

9,5
cm

cm
7,5

Uno
> Single pole
3,50 m

6

Uno
(*) XL-versie

U kunt de schaduw verplaatsen
dankzij een geïntegreerd draaielement.
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> Vrijhangende parasol

>

PROSTOR P6 + P7

> ONE MOVE SYSTEM

2,10 m

> Het gepatenteerde ‘ONE MOVE SYSTEM‘ zorgt ervoor dat de parasol in één glijbeweging eenvoudig
geopend en gesloten kan worden. Bij configuraties met meerdere parasols bedient u elke parasol
afzonderlijk. Indien u opteert voor de elektrische variant, gebeurt dit gelijktijdig.
Wanneer de parasol wordt gesloten, kan uw tafel blijven staan (geldt niet voor XL-versie).

> De bediening van de parasol verloopt extra licht dankzij de gasveer die het gewicht van de parasol
compenseert. Voor streken met een zeeklimaat is de optionele inox gasveer een aanrader.

> KLEUREN P6 + P7

> UV-FILTER
ACRYL

UPF 30+

White sand

8

POLYESTER
2,50 x 2,50 m

UPF 50+

Butter cup

Bitter orange

DICKSON ACRYL: in de massa geverfd
Gewicht: 290g/m2
Kleurechtheid: 7-8/8
Waterdicht: >300 mm waterkolom
Extra: kleurvast, ademend, vuilafstotend en
schimmelwerend

Terra cotta

Taupe

Forest green

DICKSON ACRYL & POLYESTER
De doeken zijn wasbaar en makkelijk
te vervangen.
Afwerking paal en frame: 100% aluminium
Duurzame grijze structuurlak

Navy blue

Black widow

Cream

100% POLYESTER
Gewicht: 200g/m2
Kleurechtheid: 6-7/8
Waterdicht: 300 mm waterkolom

UPF 30+

UPF 50+

95% UV-gefilterd

100% UV-gefilterd

> Door de aantasting van de ozonlaag worden steeds minder
ultraviolette stralen gefilterd, waardoor de risico’s voor de
gezondheid groter zijn bij langdurige blootstelling aan de zon
zonder bescherming. Doeken met een UPF-waarde van 30+ houden
95% van de UV-straling tegen. De doeken die een UPF van 50+
hebben, houden 100% van de UV-straling tegen en geven volledige
bescherming tegen de schadelijke gevolgen van zonnestraling.
UPF 30+
White sand

UPF 50+
Butter cup
Bitter orange
Terra cotta
Taupe
Forest green
Navy blue
Black widow
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> Vrijhangende parasol

>

PROSTOR P6 + P7

> TOEBEHOREN P6 + P7

STANDAARD

De waterdichte hoes
beschermt uw parasol tegen
alle weersomstandigheden.

OPTIE

6 power-LED’s kunnen gemonteerd worden in het midden
van de parasol. De bekabeling
zit in het frame.

OPTIE

OPTIE

Elektrisch openen en sluiten
(tot 4 parasols) kan via een
geïntegreerde buismotor.
(geldt niet voor XL-versie en
P7-Wall.)

Meerdere parasols kunnen
eenvoudig verbonden worden
door regengoten met
ritssluiting.

NIEUW
> OPTIE: ELEKTRISCHE INFRAROOD VERWARMING - 1500 W

IP X5: volledig beschermd
tegen regen en waterstralen.
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Tot 4 verwarmingselementen
kunnen worden gemonteerd
op één paal.

De verwarming moet niet
verwijderd worden wanneer
de parasol sluit.

Het stopcontact wordt op de
paal gemonteerd.
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> Stormvaste parasol
> BEVESTIGING

>

UMBELLAE

> PULL OPEN

> Uniek concept
> Stormvast
40 cm

> Eenvoudige bediening

115 cm

Kleine voetplaat

Pull open

Grote voetplaat 6 mm of
10 mm, te gebruiken in
combinatie met kleine
voetplaat.

> Assymetrisch

± 2,30 m

STANDAARD

> Ultra licht

De kleine voetplaat al dan niet in combinatie met de
voetplaat van 6 mm dient chemisch verankerd te
worden in vaste ondergrond.

> KLEUR

> CONCEPT
> De Umbellae is ontworpen door Nomad Concept
- specialisten in zeilsculpturen - in
samenwerking met de kunstgroepering
L’Anverre. Deze creatievelingen combineerden
poëtische esthetica en high-tech functionaliteit.
4,00 m

4,00 m (*)

White
(*) Doekoppervlakte: 9 m2
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AIRTEX: 100% polyester
Gewicht: 195g/m2
Kleurechtheid: 6-8/8
Waterdicht

> Pull open: door aan het touw te trekken creëert
een geleiding stuk een opwaartse beweging
zodat de baleinen geleidelijk openen.

W
U
E
I
N

> Winnaar van diverse
design awards:
o.a. ‘Good Design Award’.
- Deze prijs bekroont
jaarlijks de beste
industriële en grafische
ontwerpers.
- Meest prestigieuze
en oudste designprijs
wereldwijd.

> De parasol bestaat grotendeels uit aluminium
waardoor deze parasol ultralicht is.
Het aluminium en de stalen onderdelen zijn
behandeld tegen corrosie.
> Door zijn unieke opgespannen
structuuur is de Umbellae
bestand tegen turbulent weer,
wind en zelfs lichte sneeuw.
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> EASY OPENING SYSTEM

PAG. 16 - 17

> TOEBEHOREN

PAG. 17

> KLEUREN

PAG. 16

> Telescopische arm parasol

> BEVESTIGING - GROND
73
cm

25 cm

Voetplaat
warm gegalvaniseerd,
moet verankerd worden.

> Telescopische arm
van 1,40 m tot 1,80 m

STANDAARD

Muurprofiel

Optimaal zwenkbaar bij
hoekmontage.

> Zwenkbaar
> Parasol kan 10° kantelen

> BEVESTIGING - BALKON

50 cm

B

De paal dient
opgespannen te
worden tussen de
onderkant van het
balkon en de grond.

50 cm

C

70 cm

> Gepatenteerd
“Easy Opening System”

m
20 c

Voetplaat
warm gegalvaniseerd
(incl. instelvoetjes): 42 kg.

A

PROSTOR P3 + P4

> BEVESTIGING - MUUR

20
cm

m
73 c

>

D

Bloembak en voetplaat (A-B) warm
gegalvaniseerd, op te vullen.
Stelvoeten (C) of 4 wielen (D)
in optie.

Grondanker, in
beton te gieten.
Roestvrij staal
en aluminium.

11,5 cm

Afmetingen:
min. 2,20 m
max. 2,70 m

> GROND

> CONFIGURATIES
> P3

Uno

± 6,00 m

5,00 m

2,70 m

Trio

8 cm

± 6,00 m

5,50 m

> P4

Cinquo
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15
Duo

Quattro

> BALKON

> MUUR

> PROSTOR

P3

> OPENING SYSTEM - SOLID

> PROSTOR

P4

> OPENING SYSTEM - COMFORT

Geïntegreerde gasdrukveer

2

2
1

1

3

3

1
STEVIG EN UITNEEMBAAR!

4

EXTRA STAP VOOR MEER COMFORT!

STAP 1 Open de arm tot de 90° stand
STAP 2 Ontplooi de parasol
STAP 3 Open de parasol

>
>
>
>

Gemakkelijk uitneembaar uit muurprofiel of paal
Horizontaal en vertikaal vergrendelbaar
Ideaal voor professioneel gebruik (horeca)
Gewicht van de arm: 4 kg

De telescopische arm parasol P3 is tevens leverbaar met een short parasol, ideaal bij beperkte hoogte (bv. balkon,…)
> KLEUREN P3 + P4

STAP 1
STAP 2
STAP 3
STAP 4

Open de arm tot de 45° stand
Ontplooi de parasol
Breng de arm tot de 90° stand
Open de parasol

>
>
>
>

Gebruiksvriendelijk
Horizontaal, vertikaal en op 45° vergrendelbaar
Gasdrukveer (standaard) om gewicht te compenseren
Gewicht van de arm: 4,75 kg

De telescopische arm parasol P4 is tevens leverbaar met een short parasol, ideaal bij beperkte hoogte (bv. balkon,…)
> TOEBEHOREN P3 + P4

OLEFIN ‘COSLAN’ - UPF 40+
Forest green

Navy blue

White sand

Butter cup

Green

Blue

Cream

Yellow

Terra cotta

Taupe

Black widow

POLYESTER
STANDAARD
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100% Olefin ‘COSLAN’: in de massa geverfd
Gewicht: 190g/m2
Kleurechtheid: 7-8/8
Waterafstotend
UPF 40+: filtert meer dan 97% van de UV- straling

100% POLYESTER
Gewicht: 200g/m2
Kleurechtheid: 6-7/8
Waterafstotend

De doeken zijn wasbaar
en makkelijk te vervangen.
Afwerking paal en frame:
geanodiseerd aluminium

De grote beschermhoes voor 4 of
5 parasols, inclusief bij een set van 4 of
5 parasols.

STANDAARD

De enkele beschermhoes voor 1 parasol,
inclusief bij een set van 1, 2 of 3 parasols.

OPTIE

De design lamp wordt vastgeklemd op de
arm die standaard voorzien is van een
kabelgoot. De lamp kan naar boven of
naar beneden schijnen.
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> Vrijstaande parasol
> BEVESTIGING - GROND

>

PROSTOR P50

> SPECIFICATIES

2,70 m
50 cm

> Mooi en hedendaags
design

1,40 m

1,00 m
50 cm

Voetplaat
warm gegalvaniseerd, 18 kg.

> Licht en eenvoudig
te bedienen
> Standaard geleverd
met verlengbuis (1 m)

> TOEBEHOREN
De beschermhoes
voor de P50.

> Perfect te combineren
met de P3 en P4 parasols

ø 46 cm
Aluminium voet, gelakt aluminium deksel,
op te vullen met zand, 25 kg.

STANDAARD

> KLEUREN P50
36 mm

OLEFIN ‘COSLAN’ UPF 40+
Forest green

Navy blue

White sand

Butter cup

Green

Blue

Cream

Yellow

Terra cotta

Taupe

Black widow

> P50

POLYESTER
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100% Olefin ‘COSLAN’: in de massa geverfd
Gewicht: 190g/m2
Kleurechtheid: 7-8/8
Waterafstotend
UPF 40+: filtert meer dan 97% van de UV- straling

100% POLYESTER
Gewicht: 200g/m2
Kleurechtheid: 6-7/8
Waterafstotend

De doeken zijn wasbaar
en makkelijk te vervangen.
Afwerking paal en frame:
geanodiseerd aluminium
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> KLEUREN

PAG. 8

> Terrasoverkapping
> BEVESTIGING - GROND

>

TWINSTOR

> SPECIFICATIES

A
50 cm

B

70 cm

Bloembak en voetplaat (A-B)
warm gegalvaniseerd, op te vullen.

Breedte:

Min:
Max:

2,05 m
6,00 m

Uitval:

Max. 3,00 m per luifel

Hoogte:

2,75 m standaard of maatwerk

Parasol:

ø 3,50 m of 2,50 x 2,50 m

Bediening:

Motor of manueel

Afwerking:

Paal en parasolframe:
Duurzame grijze structuurlak.
Luifel:
Geanodiseerd aluminium, 20 micron.
Andere kleuren in optie.

> Groot schaduwoppervlak
tot max. 56 m2
> Standaard met motor
> Gesloten luifelkast voor
optimale bescherming
van het doek
> Uitbreidbaar met
de P6 of P7 parasol

50 cm

Doekkleuren:
Grondanker om in beton te gieten.
Roestvrij staal en aluminium.

Zie pagina 8.
Meerdere doekkleuren beschikbaar
voor de luifels.
Raadpleeg uw dealer voor meer info.

> Doorsnede TWINSTOR

> TOEBEHOREN

m
10 c

OPTIE

20

De power LED verlichting zit in het midden van de luifel.
De richtbare LED’s zijn waterdicht, hebben een lange
levensduur en een laag energieverbruik. Bij het sluiten
van de luifel verdwijnen verlichting en knikarmen in de
luifelkast. De kabels zijn volledig weggewerkt.

OPTIE

Om op koele avonden van de TWINSTOR te genieten,
stelt PROSTOR u een terrasverwarming (2000W) voor.
Deze verwarming wordt bevestigd aan het kader van de
TWINSTOR, de bekabeling is niet zichtbaar.

> TWINSTOR
21

> KLEUREN

PAG. 8

> Windscherm
> BEVESTIGING - GROND

>

WINDBLOCKER

> BEVESTIGING - MUUR
Grondanker

> Eenvoudig te monteren

1,25 m

> Kan in 3 richtingen
geopend worden
> Verstelbare handgreep
en bevestigingspunt
> Elegante beschermkast
STANDAARD

OPTIE

STANDAARD

> Geïntegreerde veer zorgt
voor optimale spanning

> SPECIFICATIES
AFMETINGEN
Hoogte:
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Kast

1,27 m tot 2,00 m (maatwerk)

Doek

1,20 m tot 1,93 m

Uitval:

2,00 m

3,00 m

Kleur kast:

Wit, andere kleuren mogelijk

Kleuren doek:

Zie pag. 8. Andere doekkleuren beschikbaar.
Raadpleeg uw dealer voor meer info.

Handgreep en bevestigingspunt
zijn verstelbaar in de hoogte.

4,00 m

Eenvoudig te monteren en makkelijk afneembaar (diefstalpreventie).

> Doorsnede WINDBLOCKER

Dankzij de oriënteerbare
WINDBLOCKER kan het doek
in drie richtingen geopend worden.
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