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Umbrelă solară model BEJ

Umbră şi răcoare în grădina ta
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Umbrelă solară model NEGRU



Beneficii 
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 Avantajele cele mai importante ale umbrelei solare pentru grădină sunt:

· asigură umbra și confortul utilizatorilor în timpul sezonului cald;

· este ideală pentru grădini și curți de dimensiuni mici, însă și pentru unele de dimensiuni 

mai mari;

· este practică și în același timp modernă și elegantă;

· poate adăposti o masă și până la 3 – 4 scaune în același timp;

· este eficientă împotriva radiațiilor solare, blocând până la 97% dintre radiațiile UV;

· poate fi pozitionată pe orice tip de sol, datorită stabilității mari, oferită de cele 4 plăci din 

ciment sau dintr-un material asemănător;

· este prevăzută cu supapă de aer, pentru a permite aerului să circule liber;

· acționarea este foarte ușoară, fiind realizată cu ajutorul unei manivele;

· poate fi ușor instalată și demontată;

· necesită spațiu de depozitare mic;

· se întreține ușor, prin spălare manuală cu apă caldă.



Detalii tehnice
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 Beneficii majore ale umbrelelor solare:

 Materialul blochează până la 97% dintre 

radiațiile UV. Sunt foarte sigure atât pentru 

adulți, cât și pentru copii.

 Reduc presiunea aerului și permit 

căldurii să circule liber sub pânză. Astfel, se evită 

supraîncălzirea, iar confortul crește.

 Parasolul se acționează foarte ușor, cu 

manivelă. Aceasta contribuie si la rezistența mare 

a umbrelei, deoarece elimină riscurile de 

acționare forțată.

Braț/Bază/Pol/Nervuri: 

Cordon/Metraj/Margine cu șnur

Componente de plastic:

OȚEL, Strat din pudră poliesterică

100% poliester

Plastic polipropilenic
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DIMENSIUNI 

Diametru Ø - 3000 mm

Înălțime - 2600 mm

Instrucțiuni de îngrijire

Spălare manuală, în apă caldă (40°C).
Nu înălbi.
Nu usca la uscător.
Nu călca.
Nu curăța chimic.

Culori

ALB NEGRU
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