




PARASOL Z DREWNIANĄ RĄCZKĄ 
Najlepszy towarzysz na deszczowe dni z 
drewnianą zakrzywioną rączką oraz 
praktycznym automatycznym mechanizmem 
otwierającym. Czasza wykonana z grubego 
poliestru zapobiega prześwitom i przemakaniu 
parasola. Idealnie nadaje się pod nadruki 
reklamowe. Kolory na każdą okazję. 

Długość szprych – 60 cm 
Stelaż – drewniany kij, metalowe szprychy 
Rączka – drewniana 
Poszycie - poliester 

PARASOLE 



PARASOL RESERVED 
Parasol otwierany automatycznie, zamykany 
manualnie. Dzięki odwrotnemu mechanizmowi 
zamykania  unikniemy zachlapania samochodu i 
otaczających nas przedmiotów. Wsiadanie do auta z 
parasolem stanie się łatwiejsze. 

Długość szprych – 76 cm 
Stelaż – metalowy kij, szprychy z włókna szklanego 
Rączka – zakrzywiona, gumowana 
Poszycie - poliester 

PARASOLE 



PARASOL 16 PANELOWY 
Automatycznie otwierany parasol z rączką zalaminowaną 
folią ochronną. 
Stelaż – metalowy kij i szprychy 
Rączka – eko-skóra 
Poszycie – poliester pongee 

PARASOL  
Parasol reklamowy bardzo dobrej jakości. Automatyczne 
otwarcie i zamknięcie.   Czasza jest wykonana z grubego 
poliestru pongee, co zapobiega prześwitom  i przemakaniu 
parasola.      

Stelaż: stalowy kij 
Rączka: gumowana 
Materiał: poliester ponge 

 

PARASOLE 



PARASOL REFLECTIVE 
Parasol typu golf z odblaskową powłoką zapewniającą 
lepszą widoczność, z metalową laską, szynami z włókna 
szklanego oraz gumowanym, plastikowym uchwytem. 
Pokrycie z poliestru, zapinany na rzep. Kolor srebrny. 
Możliwość znakowania na czaszy parasola. 

Średnica – 120 cm 
Stelaż – metalowy kij, szprychy z włókna szklanego 
Rączka – prosta, gumowana 
Poszycie - poliester 

PARASOL LED 
Parasol automatycznie otwierany, ze zmiennym 
oświetleniem LED. Wyposażony w stelaż wiatroodporny z 
włókna szklanego. Posiada przezroczysty kij z oświetleniem 
LED i czaszę obszytą srebrną, odblaskową lamówką. Rączka 
gumowa, ze zintegrowanym akumulatorem litowo-jonowym 
i portem ładowania micro USB oraz przyciskiem wyboru 
koloru światła oraz zmiany koloru. Po pełnym naładowaniu 
parasol świeci do 24h. Kabel micro USB w zestawie.  

Średnica – 112 cm 
Stelaż – włókno szklane 
Rączka – gumowa 
Poszycie – poliester pongee 
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PARASOL ECO 
Misternie skonstruowany bambusowy stelaż. Rączka 
bambusowa, kolce z bambusa. Czasza wykonana z 
przetworzonych butelek PET ze strukturą „rip-stop”. 
Stelaż – bambusowy kij i szprychy 
Rączka – bambusowa 
Poszycie – poliester z przetworzonych butelek PET 
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PARASOL DWUOSOBOWY 
Duży, dwuosobowy parasol typu golf. Automatycznie 
otwierany i zamykany. Posiada wysokiej jakości 
wiatroodporny stelaż z elastycznego włókna szklanego 
odporny na silne podmuchy wiatru. Pokrowiec 
zelastycznym sznureczkiem. 

Średnica – 117x92 cm 
Stelaż – metalowy kij, szprychy z włókna szklanego 
Rączka – prosta, gumowana 
Poszycie – poliester ponge’e powlekany 

PARASOL DUŻY 
Duży parasol, pod którym z pewnością zmieści się kilka 
osób. Posiada 16 mm kij z włókna szklanego. 
Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością, 
wiatroodporny. Otwieranie manualne poprzez 
bezpieczny suwak. Przyjemna w dotyku, piankowa, 
prosta rączka z możliwością personalizacji – możliwość 
wklejenia domingu. 

Średnica – 180 cm 
Stelaż – kij i szprychy z włókna szklanego 
Rączka – piankowa 
Poszycie – poliester ponge’e 
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PARASOL INDYWIDUALNY 
Wykonujemy parasole z nadrukiem na  całej powierzchni czaszy zewnętrznej już 

od 50 sztuk.  

 

Jest również możliwość zdobienia parasola kryształami Swarovskiego.  

Cena zdobienia określana jest na podstawie konkretnego logotypu. 

PARASOLE INDYWIDUALNE 
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