PARASOL QUITO
De Quito is een solide parasol die zowel in tuinen als in horecagelegenheden gebruikt
wordt. Door het stevige frame en het uitermate duurzame doek heeft deze parasol
een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

Doek:

220 grams polyester doek voorzien van een PA coating.
Waterafstotend en een lichtechtheid van minimaal 2000 zonuren. Het
doek is met schroeven bevestigd aan de doekspanners. Hierdoor staat
het doek altijd op spanning. De Quito is uitsluitend met volant te
verkrijgen.

Frame:

50mm aluminium frame voorzien van een grijze coating. De Quito is
voorzien van dikke baleinen met doekspanners aan de uiteinden.

Mechanisme:

Uitgevoerd met een katrolsysteem met twee katrollen.

UV bescherming:

UPF 50+

Kantelbaar:

Nee

OPENEN EN SLUITEN
Het openen en sluiten van de Quito parasol gaat eenvoudig via een katrolsysteem met twee
katrollen. Op ongeveer heuphoogte zit een koord waarmee de parasol opengetrokken wordt.
Bij grote parasols kun je het beste de parasol alvast een stuk met de hand openen. Dit maakt
het opentrekken lichter en je kunt daarmee direct controleren of de baleinen goed zitten (na
horizontaal verplaatsen, kunnen de baleinen soms achter elkaar haken). Zodra het doek de
juiste hoogte heeft bereikt, kun je het touw eenvoudig vastklemmen in een touwhouder op
het frame. Je kunt de parasol eventueel nog zekeren met behulp van een pin.
Bij het sluiten van de parasol trek je kort aan het koord en laat je deze langzaam vieren. Houd
er bij het inklappen ten alle tijden rekening mee dat de parasol voldoende ruimte heeft om in
te klappen. Zet eventuele objecten, welke het sluiten kunnen belemmeren, aan de kant.

De Rhino Quito parasol wordt doormiddel van een
katrolsysteem geopend en gesloten. Het katrolsysteem
is voorzien van een koordklem waar het koord
automatisch in vast trekt. Hierdoor blijft de kap
geopend en kan deze niet naar benenden schuiven.

Als toevoeging op de koordklem is de Rhino Quito
parasol ook voorzien van een veiligheidspin. Deze pin is
een extra beveiling om er voor te zorgen dat de parasol
niet kan sluiten. Deze wordt vaak gebruikt in de horeca.

