PARASOL LUGO
De Lugo parasol komt uit de collectie Rhino Umbrellas. Deze lijn parasols hebben een wat
kleinere afmeting. Hierdoor zijn ze erg licht van gewicht waardoor ze gemakkelijk
verplaatsbaar zijn.

Doek:

180 grams polyester doek verkrijgbaar in diverse kleuren en
afmetingen. Rond, vierkant of rechthoek.

Frame:

35mm aluminium frame voorzien van een grijze coating.

Mechanisme:

Push up systeem.

UV bescherming:

UPF 50+

Kantelbaar:

Ja

OPENEN EN SLUITEN
Het openen en sluiten van de Lugo parasol gaat eenvoudig met het push up systeem. Door
de schuif van de parasol omhoog te duwen zal het doek open gaan staan. Als eerste stap
kun je de parasol het beste een stukje met de hand openen door een balein naar buiten te
brengen. Dit maakt het openen lichter en zo kun je eenvoudiger onder het doek en bij de
schuif komen. Daarnaast controleer je daarmee direct of de baleinen goed zitten (na
horizontaal verplaatsen, kunnen de baleinen soms achter elkaar haken). Vervolgens duw je
de schuif naar boven, totdat deze niet meer verder lijkt te gaan. Wanneer je op dat punt nog
een stukje verder duwt, gaat de schuif het laatste stukje automatisch naar boven en is de
parasol volledig geopend.
Bij het sluiten van de parasol doe je het tegenovergestelde. Je pakt de schuif bovenin vast en
trekt deze naar beneden. Het doek zal gaan sluiten. Je kunt tijdens het sluiten weer een
balein vastpakken, zodat je rustig onder het doek vandaag kunt stappen. Met het stoffen
koordje dat aan het doek bevestigd zit, kun je de parasol dichtknopen.

Alle parasols uit de Lugo serie zijn voorzien van een kantel
mechanisme. Doormiddel van het kantelmechanisme is
deze parasol uitermate geschikt om de laagstaande zon te
weren. In combinatie met het lichte gewicht kan de parasol
altijd gemakkelijk op de juiste plek gezet en gekanteld
worden.

Naast het lichte gewicht en de gemakkelijke kantel functie
heeft deze parasol nog een ideale functie. Middels een
gemakkelijke draaiknop is de parasol in hoogte te
verstellen. Deze functie is ideaal voor bijvoorbeeld lagere
loungestoelen of ligbedden. Daarnaast is dit perfect in
combinatie met de kantelfunctie om de laagstaande zon te
weren. Dit maakt de parasol ook zeer geschikt voor gebruik
op het balkon.

