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SUNFLOWER
56-0106000
biały

56-0106001
niebieski

56-0106002
czerwony

PARASOLE PLAŻOWE I OGRODOWE

56-0106004
jasnozielony

Parasol plażowy SUNFLOWER z dwuczęściową
laską zakończona szpicem do wbijania w piach,
z małą falbaną o wymiarach 6 cm x 51 cm dla
jednego segmentu, stalowy stelaż lakierowany
na biały kolor, stalowe szyny o długości 79 cm,
białe, plastikowe kolce, pakowany w przezroczyste,
zapinane na zatrzask etui z PVC z paskiem na ramię.

56-0106003
żółty

Opakowanie:
Rodzaj materiału:
Średnica:
Długość:
Długość szyny:
Ilość klinów:

12
Polyester
Ø145 cm
92-172 cm
79 cm
8

Znakowanie:
Sitodruk: s 380/220 x 300 mm

27,95 PLN / szt.

ALOHA
56-0106010
biały

56-0106011
niebieski

PARASOLE PLAŻOWE I OGRODOWE

56-0106013
niebieski/biały

Słoneczny i plażowy parasol ALOHA z doszytą
falbaną o wymiarach 12,5 x 59 cm (dla jednego
segmentu), dwuczęściowa metalowa laska uchylna
z przegubem obrotowym, zakończona szpicem do
wbijania w piach, stalowy stelaż lakierowany na
biały kolor, stalowe szyny o długości 92 cm,
plastikowe białe kolce, posiada sznurowany
pokrowiec z poliestru w kolorze poszycia.

56-0106012
czerwony

Opakowanie:
Rodzaj materiału:
Średnica:
Długość:
Długość szyny:
Ilość klinów:

Znakowanie:
Sitodruk: s 400/200 x 340 / 65 x 140 mm

51,12 PLN / szt.
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6/12
Polyester
Ø160 cm
105-200 cm
92 cm
8

PARASOLE PLAŻOWE I OGRODOWE

HAWAI

Ogrodowy i plażowy parasol HAWAII czasza o wyglądzie strzechy,
dwuczęściowa, drewniana laska o średnicy 3,8 cm z pasowym
systemem otwierania (czterostopniowe ustawienie szerokości
czaszy parasola), drewniana konstrukcja szyn o długosci 137 cm
i przekroju 2,2 x 1,7 cm, pasek umożliwiający szybkie otwieranie
parasola. Polecamy podstawę MAMMUT (nr art. 0106905).
Opakowanie:
Rodzaj materiału:
Średnica:
Długość:
Ilość klinów:

1
Polyester
Ø268 cm
250 cm
8

628,52 PLN / szt.

56-0106055
brązowy

SANDY & MAMMUT

56-0106901
biały

Stojak na parasol plażowy SANDY plastikowy
stojak-śruba do wkręcania w piasek, długość
z uchwytem ok. 43 cm, długości śruby ok. 39 cm
Opakowanie:
Długość:

12/72
Ø10 x 43 cm

Znakowanie:
Tampodruk:

t 20 x 10 mm

8,62 PLN / szt.

56-0106905
czarny

Stojak na parasol ogrodowy MAMMUT wykonany
z metalu i betonu; czarna, okrągła, betonowa podstawa
z metalową rurą do umieszczenia drewnianej laski
parasola; waga ok. 15 kg.
Opakowanie:
1
Rodzaj materiału:
Metal/Cement
Średnica:
Ø45 cm

156,87 PLN / szt.
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UWAGA! Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie. Produkty na zdjęciach (szczególnie kolor) oraz ich opisy mogą
nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Przedstawione ceny nie zawierają kosztów
znakowania. Kod nadruku oraz jego wielkość wymagają potwierdzenia. Wszystkie zamówienia podlegają Ogólnym Warunkom Umów.

