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Alu Wide parasoller er parasoltypen med mange anvendelsesmuligheder – en ALL ROUND parasol. 
En typisk reklameparasol, der også velegner sig til eksempelvis at have foran caféen.

Parasollen fremstilles i størrelsen 300 x 300 cm, så den passer godt ind mange steder med begræn-
set plads og moderat vindbelastning.

Vægten er p.g.a. aluminiumsstellet er lav, hvilket gør den nem at transportere.

Alu Wide dugen leveres i 3 standard farver: natur, navy blå og sort. Stellet fås i antrasit eller hvid.

ALU WIDE

STØRRELSE & MÅL

FORM/STR./CM ALU WIDE

KV
A

D
RA

T

300 x 300

FARVER

Natur Navy blå Sort

Vægt:

3x3 = 22 kg

A

B

C

D

273 cm

224 cm

200 cm

   24 cm

A
B
C
D
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Masten er Ø50 mm i kraftig aluminium og  
de 8 stiverne er 15x30 mm. 

Løber, top og plastdele er fremstillet i resin.

Stellet fås i hvid eller antrasit. 

Åbnes og betjenes med kraftig 3-dobbelt  
taljehejs i stål og tyk nylon reb.  

Dugen: 250 g/m² PU behandlet polyester. 

Parasollen er som standard med nedhæng.

Mulighed for tilkøb af tagrender.

KONSTRUKTION & MATERIALE

Stålbolt
Dugen er fastgjort til  

stivere med stålbolt og 
metal/gummi skive.

Plastdele
er fremstillet i resin.

TALJEHEJS
3 dobbelt,  

til at åbne/lukke parasollen.

LØBER/STIVERE
Helstøbt løber i  
kraftig aluminium. 
Stivere med forstærkning.

Nedstøbningsrøret findes i to versioner
- med rund og firkantet top.

Samme overrør passer til begge typer.

Ø 145 mm 125x125 mm

Vare nr. 0333 Vare nr. 0332

2 TYPER NEDSTØBNINGSRØR

NEDSTØBNINGSRØR
Nedstøbningsrøret findes med firkantet eller rund topplade og passer til parasolmast med diameter 35-55 mm. Rørets 
underdel nedgraves og faststøbes. Overdelen monteres med den medfølgende pal på parasolmasten. Det kraftige låg an-
vendes til at låse overrøret, således at parasollen ikke drejer rundt i vinden.

Materiale: galvaniseret stål

Flisebelægning

90

Beton fundament

Nedstøbningsrør

Nedstøbningsrøret findes i to versioner
- med rund og firkantet top.

Samme overrør passer til begge typer.

Ø 145 mm 125x125 mm

Vare nr. 0333 Vare nr. 0332

2 TYPER NEDSTØBNINGSRØR

Se yderligere tilbehør og  specifikationer på siderne 71-100.
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