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DOLCE FAR NIENTE!
Onder een parasol van GLATZ

Voor veel tijdgenoten is Italië het droomland bij uitstek. Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Goethe
was hier al graag te gast. Het land “ waar citroenen groeien ” was voor hem een onuitputtelijke bron van
inspiratie. Dat is Italië voor ons ook. Want de Italiaanse zomer is bovenal een feest voor de zintuigen.
Vormen en kleuren, landschap en architectuur maken van de mediterrane zomer altijd weer een fantastische belevenis. Bovendien past de ongedwongen levensstijl van de Italianen uitstekend bij GLATZ: De beste
manier om te genieten van een hete zomer aan het strand of op de piazza is met een van onze parasols.
Al meer dan 120 jaar bewijzen wij als traditioneel familiebedrijf typisch Zwitserse waarden zoals kwaliteit,
functionaliteit en een richtinggevend design. Intussen is ons assortiment met zijn vele formaten, kleuren
en functies ten minste net zo veelzijdig als de voorstelling die onze klanten van een perfecte zomer hebben.
In deze catalogus willen wij u graag uitnodigen voor een reis naar Italië. Wij zijn er zeker van dat u op de
volgende pagina's de parasol zult vinden die volledig voldoet aan uw persoonlijke wensen!

Markus Glatz en het GLATZ - team

ALU - TWIST – Twist in de kleinste ruimte
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ZWITSERS FAMILIEBEDRIJF
Als traditioneel Zwitsers familiebedrijf kunnen wij terugkijken op een geschiedenis
van al bijna 125 jaar. Onze ervaring en de verplichting tegenover de oprichter hebben
van onze onderneming een toonaangevende aanbieder van parasols gemaakt. Al onze
kennis en onze passie investeren wij consequent in het design en de functionaliteit
ven onze parasols.

KWALITEIT
Onze eis is hoogste kwaliteit. Dit
kenmerkt niet alleen onze producten,
maar geldt ook in de omgang met
onze klanten en onze medewerkers.
De klant merkt dat in onze service. Wij
plaatsen de behoeften van de klant
voorop. Deze waarde - inschatting
beschouwen wij als het fundament van
een Zwitsers familiebedrijf zoals
het onze.

DESIGN EN FUNCTIONALITEIT
GLATZ verenigt moderne vormgeving en
een stijlvol, tijdloos design met
elkaar. Onze parasols zijn een
statement met hoge herkenbaarheid.
Functionaliteit en ergonomie maken
deel uit van deze vormgeving.
Het gebruik van uitsluitend hoogwaardige materialen onderbouwt onze eisen
aan kwaliteit.

INDIVIDUALITEIT
De wens van de klant staat voor ons op
de voorgrond. Daarom bieden wij een
breed assortiment van producten
aan dat gecombineerd kan worden met
tal van kleuren en verfijningsvarianten.
Net zo omvangrijk is ons aanbod van
bijpassende accessoires. Afgestemd
op individuele behoeften kunnen wij
voor elke toepassing in huis, hotel
en horeca een op maat gemaakte
oplossing bieden.

VOORUITGANG EN INNOVATIE
Nieuwsgierigheid en innovatie zitten
in het DNA van ons familiebedrijf.
De lange ervaring in de ontwikkeling
van nieuwe technologieën maakt
het ons mogelijk unieke parasols te
creëren. Wij willen als trendsetter
graag de toekomst van onze branche op
doorslaggevende wijze mede bepalen.
Het grote aantal markten en patenten
beschermt ons tegen plagiaten
en namakers.

PROFESSIONALITEIT EN BETROUWBAARHEID
De kwaliteit van onze producten en de optimalisatie van de productprocessen stellen wij
zeker door onze medewerkers en partners regelmatig bij te scholen. De professionaliteit
begint in het design en de productie en gaat verder via advies en verkoop, tot aan de
klantenservice. Dankzij deze professionaliteit zijn wij een betrouwbare partner voor onze
klanten en een betrouwbare werkgever.
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Traditie is niet het aanbidden van as,
maar het doorgeven van vuur.
Gustav Mahler, 1903

GESCHIEDENIS
Men is altijd alleen maar zo oud als men zich voelt.
Als Zwitsers familiebedrijf met een geschiedenis
van meer dan 120 jaar voelen wij ons vandaag de
dag jonger dan ooit. Het feit dat wij inmiddels bij
de meest toonaangevende parasolsfabrikanten ter
wereld horen, is dat wij altijd nog trouw blijven aan
de innovatieve geest van de oprichters. Maar ook
dat wij in de afgelopen 120 jaar ook heel wat erbij
geleerd hebben.
Albert Glatz geldt als pionier van de ontwikkeling van parasols. Hij richtte het bedrijf in 1895
op en bouwde het samen met zijn vrouw en zijn
zoon Albert Glatz junior op tot een merk dat
regio - overschrijdend bekend was. GLATZ kenmerkt
zich door zijn technische innovaties, waarvan het
bedrijf vandaag de dag nog steeds profiteert. Ook
onder Dölf Glatz werden patenten ontwikkeld die
ervoor zorgen dat het merk wereldwijd erkend werd
en nog steeds erkend wordt.
Het bedrijf staat tegenwoordig onder leiding van
Markus Glatz in de vierde generatie. Het verenigt
als typisch Zwitsers familiebedrijf klassiek design
en eersteklas kwaliteit, zodat men ook bij de
moderne interpretatie van een zonwering van
GLATZ heel duidelijk onze stempel herkent. Ook
qua advies en service zijn wij volledig trouw aan
de traditie van onze grondlegger. In alles wat wij
doen, staat de klant altijd in het middelpunt: hij of
zij kan er zeker van zijn dat er geen betere manier
is om van de zon te genieten dan onder een parasol
van GLATZ.

GLATZ – UW PARTNER
Vanaf de eerste lentedagen tot in de herfst heeft
elke dag zijn eigen licht en zijn eigen warmte. Onze
parasols zijn niet alleen bedoeld voor de zomer,
maar ook voor koele dagen en zwoele zomeravonden. Want voor ons is een parasol een gebruiksvoorwerp voor het hele jaar. Daarom gebruiken wij
al onze creativiteit om hem tot een blikvanger te
maken. En wij zetten al onze kennis over stoffen,

hout en metaal in om hem zo stevig mogelijk te
maken. Alleen daarom al testen wij elk model in
de windtunnel.

TERRAS EN TUIN
Wij weten hoe belangrijk uw thuis voor u is. Daarom
bouwen wij parasols die uw persoonlijke stijl nauwkeurig reflecteren: van het futuristische zwembadlandschap tot de romantische ruin. Het design en
de bouwmethode van onze parasols hebben heel
duidelijke doelen: tijdloosheid, functionaliteit,
langdurigheid en esthetiek. Pas als een parasol
aan al deze punten voldoet, is het een parasol van
GLATZ. En daarmee ook een highlight op uw eigen
terras of in uw tuin.
HOTEL EN RESTAURANT
Gastvrijheid is een van de allerbelangrijkste
deugden. Een gastronoom weet dat. Een gast
merkt dat meteen. Knusheid en geborgenheid
hangen heel duidelijk af van het meubilair. Met
GLATZ maakt u van het buitengedeelte van uw
horeca - aangelegenheid een binnengedeelte. De
stevigheid en functionaliteit van onze parasols
bieden u en uw gasten ook bij slecht weer bescherming en veiligheid. Daardoor kunt u uw buitengedeelte niet alleen vroeger in het jaar openen,
maar ook langer open houden. Onze grote parasols kunnen naar wens ook worden uitgerust met
straalkachels, verlichting en een motor. En dankzij
de veelzijdigheid aan vormen en kleuren zult u in
deze catalogus gegarandeerd de parasol vinden die
bij u en uw stijl past.
ARCHITECTEN & PLANNERS
Wie complexe woonruimten of hotels plant en
bouwt, heeft ook een goed concept voor de buitengedeelten nodig. GLATZ is hierbij een competent adviseur voor innovatieve oplossingen als het
gaat om zonwering. Op basis van onze designs en
de heldere vormentaal zorgen deze voor een consistent systeem, dat in perfecte harmonie is met
uw project. Naast de parasols in deze catalogus
kunnen wij tal van individuele zonweringen aanbieden, die voor uw project helemaal op maat
gemaakt zijn.
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TOEPASSINGSLOCATIE

HOTELBRANCHE & HORECA Dit model parasol is zeer geschikt
voor de veeleisende dagelijkse praktijk in de horeca en is
in kleur, vormgeving en grootte te combineren met andere
modellen.

GAZON Vanwege zijn functionaliteit en robuuste constructie
is dit model parasol zeer geschikt voor alle gazons, groot
of klein.

TERRAS Groot of klein, vierkant of rechthoekig – dit model
past zich aan aan de gesteldheid van het terras en zorgt voor
een gepast accent in de buitenruimte.

BALKON Dit model zet zelfs het verste hoekje van het balkon
in de schaduw en neemt vanwege het design slechts weinig
plaats in.

PLAATSING

VOET Dit model parasol is met een verzwaarde voet of standaard te plaatsen. Hierdoor is de locatie zonder montagewerk
te allen tijde te veranderen.

BODEMHULS Als het model parasol een vaste plaats moet
krijgen dan is er een bodemhuls verkrijgbaar om in beton
te gieten.

GAZONPUNT Via de gazonpunt, die in de grond gaat, kan dit
model in korte tijd op een andere locatie in de zachte grond
worden gezet.

BALKONKLEM In een beperkte ruimte kan dit model parasol
met een klem aan de balustrade worden bevestigd.

MUURCONSOLE Muren en wanden zijn voor ons geen hindernis, omdat dankzij de muurconsoles dit model parasol probleemloos kan worden bevestigd.

AANBEVELING Bezitters van GLATZ - parasols zitten zeker goed
als ze het originele toebehoren van GLATZ gebruiken, dat
voor optimale bevestiging en stabiliteit zorgt. Alleen zo zijn
het optimale gebruik en de GLATZ - garantie gewaarborgd.
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ALEXO®
8
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ALEXO®
Design - icoon sinds 80 jaar
Niets is zo tijdloos als kwaliteit. De ALEXO® wordt
al meer dan 80 jaar geproduceerd – en het designicoon onder de parasols is vandaag de dag gewilder
dan ooit. Met zijn gepatenteerde tandkransscharnier zorgt hij ervoor dat de zon ook in de voor- en
namiddag zoveel schijnt als u dat wilt.

verschillende stappen. Ook bij de verankering blijft
met muurconsole, grondpin, bodemhuls of mobiele
voet niets meer te wensen over.

De ALEXO® is verkrijgbaar met een rond frame,
naar keuze met een diameter van 200 cm of
220 cm, met of zonder volant. De parasolstok
bestaat uit gelakt essenhout, het tandkransscharnier uit vernikkeld messing. Het parasoldak kan,
afhankelijk van de stand van de zon, kantelen in

Nominale maten in cm — max. toegestane windsnelheid km / h

Ø 200

20

Ø 220

20

Details

1 Stofklasse 5 *: Polyacryl, UV - Protection > 98 %
Stofklasse 4 *: Polyester, UV - Protection > 98 %

4 Accessoires: Beschermhoes kan optioneel
worden besteld.

2 Materiaal en techniek: De stok bestaat uit gelakte

es en het tandkransscharnier is uit vernikkeld messing
vervaardigd. Bij de ALEXO® zonder volant zijn de
stofhoeken versterkt met leer.

3 Bediening: Om de parasol te openen stelt u deze

schuin en leidt u de schuifklem op comfortabele
bedieningshoogte naar buiten, totdat deze vastklinkt.
Vervolgens richt u de ALEXO® met het fijngeribde
tandkransgewricht precies op de zonnestand.
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* met of zonder volant verkrijgbaar

Toepassingsgebieden

Bevestigingsvormen

1

2
3

20

km / h

2

ALEXO®, Int. Patents reg.

3

4
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PIAZZINO
12

13

PIAZZINO
Zomer voor beginners
Less is vaak more. Onze PIAZZINO is daar een
goed voorbeeld van. Een stevige parasol van onbehandeld plataanhout, die de zomer een romantisch
tintje geeft en uw gasten rijkelijk van schaduw
voorziet. De duurzaamheid van het plataanhout
garandeert dat deze parasol zich ook na vele jaren
van trouwe dienst nog probleemloos laat openen
en sluiten.

gemakkelijke bedienbaarheid en de stevigheid is
de PIAZZINO ook wat de prijs aangaat een echt
zonnetje in de tuin.

Met de PIAZZINO bieden wij echter ook meer voor
minder. Want ondanks zijn tijdloze design, de

Nominale maten in cm — max. toegestane windsnelheid km / h

Ø 300

30

Ø 350

30

300 × 300

30

Details

1 Stofklasse 5 **: Polyacryl, UV - Protection > 98 %

5 Accessoires: Beschermhoes met stang en ritssluiting

2 Materiaal en techniek: De staander van plataanhout is

e Dit model is nu ook verkrijgbaar in het

Stofklasse 4 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

uitgerust met een katrol. De stofhoeken zijn gemaakt
van leer.

3 Bediening: Om de PIAZZINO te openen, trekt u aan de

is inbegrepen bij de levering.

afhaalassortiment in de uitvoering easy, d.w.z.
Stofklasse 2 **: Polyester, UV - Protection > 98 %
Frame: rood hardhout ( met roodachtige lak )

katrol en fixeert u deze met de metalen pen.

4 Elektrische accessoires: Osyrion 4, 6 of 8 acculicht
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** uitsluitend zonder volant verkrijgbaar

Toepassingsgebieden

Bevestigingsvormen

1

3

2

30

km / h

2

3

4

5

15

TEAKWOOD
16

17

TEAKWOOD
De Rolls - Royce onder de parasols
De TEAKWOOD is onze interpretatie van tijdloosheid. Met chique materialen zoals onbehandeld
teakhout, van leer voorziene stofhoeken, roestvrije
beslagen en een dubbele katrol geeft hij charme
aan elke sfeer en nodigt hij gasten uit om te blijven.

eenvoudig vast te zetten met de metaalstift. De
TEAKWOOD zorgt ogenblikkelijk voor flair op uw
terras – met een subtiele nostalgische touch.

Alleen de verwerking van het hoogwaardige materiaal is bij deze parasol veel werk. En dat kunt
u helemaal aan ons overlaten. U hoeft alleen
maar kort aan de katrol te trekken en de parasol

Nominale maten in cm — max. toegestane windsnelheid km / h

Ø 300

30

Ø 350

30

330 × 330

30

Details

1 Stofklasse 5 **: Polyacryl, UV - Protection > 98 %
Stofklasse 4 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

2 Materiaal en techniek: Gemaakt van hoogwaardig teakhout,

4 Elektrische accessoires: Osyrion 4, 6 of 8 acculicht
5 Accessoires: Beschermhoes met stang en ritssluiting
is inbegrepen bij de levering.

met dubbele katrol en roestvrij beslag. De stofhoeken zijn
gemaakt van leer.

3 Bediening: Om de TEAKWOOD te openen, trekt u aan de
katrol en fixeert u deze met de metalen pen.
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** uitsluitend zonder volant verkrijgbaar

Toepassingsgebieden

Bevestigingsvormen

1

3

2

30

km / h

2

3

4

5

19

ALU - SMART
20

21

ALU - SMART
De slimme parasol
Hoe lang duurt het voor een parasol een klassieker
wordt? Wij denken dat het geen kwestie van tijd
is, maar van een goed idee. Want de ALU-SMART
heeft meteen vrienden gemaakt en doet zijn naam
alle eer aan. Hij past perfect op smalle balkons
of balkons met rare hoeken; met behulp van de
ergonomische, slanke schuif kan zijn parasoldak
moeiteloos geopend en gesloten worden.

nieuze flair. Het stevige aluminium frame reflecteert op subtiele wijze de kleuren van zijn omgeving. Ook op terrassen is hij perfect, bijvoorbeeld
als aanvulling bij de grote parasols van GLATZ.

Zijn design met elegant licht gebogen doekrand
gaat heel goed samen met zowel oude gebouwen
als nieuwbouw en geeft uw lievelingsplekje harmo-

Nominale maten in cm — max. toegestane windsnelheid km / h

Ø 200

75

200 × 200

50

210 × 150

55

Ø 220

65

240 × 240

40

250 × 200

40

Ø 250

50

Ø 300

35

Details

1 Stofklasse 5 **: Polyacryl, UV - Protection > 98 %
Stofklasse 4 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

4 Elektrische accessoires: Osyrion 4 acculicht of
Osyrion 6 acculicht

2 Materiaal en techniek: Het frame is uit aluminium, natuur- + Accessoires: Beschermhoes met stang en ritssluiting
lijk geanodiseerd met geprofileerde mast en traploos in
hoogte verstelbaar, met kiepscharnier. Het parasoldoek is
vervangbaar en zelfspannend, door middel van de flexibele baleinpunten.

3 Bediening: De ALU - SMART kan geopend worden door

kan optioneel worden besteld.

e Dit model is nu ook verkrijgbaar in het

afhaalassortiment in de uitvoering easy, d.w.z.
Stofklasse 2 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

de schuif omhoog te schuiven terwijl deze vergrendeld
is. Met het klapscharnier kunt u het parasoldak laten
hellen. Bovendien kan de ALU - SMART in de hoogte
versteld worden.
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** uitsluitend zonder volant verkrijgbaar

Toepassingsgebieden

Bevestigingsvormen

1
3

3

2

35 –75
km / h

3

ALU - SMART, Int. Patents reg. D Int. Design reg.

3

4
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ALU - TWIST
24

25

ALU - TWIST
Twist in een kleine ruimte
Wat was er eerst, de vorm of de functie? Bij de
ALU-TWIST is ons antwoord duidelijk: beide. Want
deze parasol met centrale stok verenigt esthetiek
en comfort op consequente wijze. Het parasoldak kan met een slinger heel eenvoudig worden
geopend en via een draaimechanisme traploos
worden gekanteld.

geëloxeerd aluminium. De ALU-TWIST is perfect
voor buitengedeelten met veel hoeken, of als aanvulling bij grote parasols van GLATZ. Waar u hem
ook opstelt, u bent altijd zeker van een vleugje
moderne flair.

Wij gebruiken uitsluitend de beste materialen om
ervoor te zorgen dat de parasol lang meegaat. Zijn
frame en de baleinen zijn gemaakt van natuurlijk

Nominale maten in cm — max. toegestane windsnelheid km / h

Ø 270

55

Ø 300

50

Ø 330

45

240 × 240

45

210 × 150

55

250 × 200

45

Details

1 Stofklasse 5 **: Polyacryl, UV - Protection > 98 %

4 Elektrische accessoires: Osyrion 4 acculicht of

2 Materiaal en techniek: Het frame is gemaakt van

+ Accessoires: Beschermhoes met stang en ritssluiting

Stofklasse 4 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

aluminium, natuurlijk geanodiseerd met een geprofileerde mast, slingeraandrijving en een draaimechanisme “ TWIST ” voor traploos kantelen. Het
parasolovertrek is verwisselbaar en dankzij flexibele
schooreinden zelfspannend.

Osyrion 6 acculicht

kan optioneel worden besteld.

e Dit model is nu ook verkrijgbaar in het

afhaalassortiment in de uitvoering easy, d.w.z.
Stofklasse 2 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

3 Bediening: Met de hendel opent en sluit u de parasol
probleemloos. Het parasoldak kantelt u traploos met
het draaimechanisme “ TWIST ” in de hendelkast.

26

** uitsluitend zonder volant verkrijgbaar

Toepassingsgebieden

Bevestigingsvormen

1

3

2

3

45 – 55
km / h

3

ALU - TWIST, D Int. Design reg.

3

4

27

SUNWING® C+
28

29

SUNWING® C+
De 360°-zonwering
Al bij zijn voorganger, die immers als winnaar uit
de bus kwam bij de Duitse consumentenvereniging
Stiftung Warentest, hebben wij veel goed gedaan.
Ook de opvolger SUNWING® C+ van natuurlijk
geëloxeerd aluminium brengt, zeer typerend voor
GLATZ, ergonomie en design samen: het zonnedak
kunt u openen met een zelfvergrendelende slingeraandrijving en met een geïntegreerd handvat aan
weerszijden kunt u het tot 90°laten kantelen. Ook
kan het dak dankzij de ronde mast 360° draaien.

De SUNWING® C+ is verkrijgbaar in de stofklassen
4 en 5. Voor iedereen die niet wil wachten, is de
SUNWING® C+ in de stofklasse 2 in twee kleurtinten beschikbaar om onmiddellijk mee te
nemen in easy - uitvoering bij de geautoriseerde
GLATZ - vakhandelaar.

Nominale maten in cm — max. toegestane windsnelheid km / h

Ø 265****

30

Ø 300

30

Ø 330

30

260 × 260

30

Details

1 Stofklasse 5 **: Polyacryl, UV - Protection > 98 %

4 Elektrische accessoires: Osyrion 4 acculicht of Osyrion

2 Materiaal en techniek: Het complete frame van de

+ Accessoires: Beschermhoes met stang en ritssluiting is

Stofklasse 4 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

6 acculicht, Osyrion 4 & 6 adapter voor SUNWING® C+

SUNWING® C+ is gemaakt van natuurlijk geanodiseerde
aluminium of het is voorzien van een grafietgrijze
poedercoating.

3 Bediening: Met de handslinger kan de SUNWING

C+
geopend en gesloten worden. De slingeraandrijving
is zelfvergrendelend. Met het handvat kunt u het
parasoldak aan weerszijden in 18° stappen tot een
verticale positie van 90° laten hellen.
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®

inbegrepen bij de levering.

e Dit model is nu ook verkrijgbaar in het

afhaalassortiment in de uitvoering easy, d.w.z.
Stofklasse 2 **: Polyester, UV - Protection > 98 %
Frame: Aluminium grafietgrijs gepoedercoat

** uitsluitend zonder volant verkrijgbaar

**** in stofklasse 2 niet leverbaar

Toepassingsgebieden

Bevestigingsvormen

1
3

3

2

30

km / h

3

SUNWING® C+, Int. Patents reg.

3

4
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SOMBRANO® S+
32

33

SOMBRANO® S+
360°- comfort rondom
Zwitsers staan bekend om hun goede ideeën. Bij
de SOMBRANO® S+ hebben we daarom iets heel
speciaals bedacht: hij is de eerste parasol met vrije
arm die bij het draaien aan de slinger automatisch
opengaat en zich horizontaal instelt.

parasol aan beide kanten tot 54° gekanteld worden.
Door de draaivoet met kogellager kunt u hem heel
eenvoudig 360° om zijn eigen as draaien.

Aangezien Zwitsers ook bijzonder praktisch zijn
ingesteld, hebben wij besloten om de mast gewoon
naast de schaduwplek te zetten. Daardoor kunt u
de ruimte onder de SOMBRANO® S+ naar eigen
behoefte gebruiken. Dankzij het handvat kan de

Nominale maten in cm — max. toegestane windsnelheid km / h

Ø 350

45

300 × 300

45

Ø 400

35

350 × 350

35

400 × 300

35

Details

1 Stofklasse 5 **: Polyacryl, UV - Protection > 98 %

4 Elektrische accessoires: Osyrion 4 acculicht of

2 Materiaal en techniek: Het complete frame van

+ Accessoires: Beschermhoes met stang en ritssluiting

Stofklasse 4 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

Osyrion 6 acculicht

de SOMBRANO® S+ is gemaakt van natuurlijk
geanodiseerde aluminium of het is voorzien van
een grafietgrijze poedercoating.

3 Bediening: Met de handslinger kan de SOMBRANO

is inbegrepen bij de levering.

e Dit model is ook verkrijgbaar in het
®

S+ geopend en gesloten worden. De slingeraandrijving is zelfvergrendelend. Met het handvat kunt u
het parasoldak aan weerszijden 54° laten hellen in
18° stappen. Dankzij een draaivoet met kogellager
kan de SOMBRANO® S+ 360° draaien.

34

afhaalassortiment in de uitvoering easy, d.w.z.
Stofklasse 2 **: Polyester, UV - Protection > 98 %
Frame: Aluminium grafietgrijs gepoedercoat

** uitsluitend zonder volant verkrijgbaar

Toepassingsgebieden

Bevestigingsvormen

1

3
2
3

35 – 45
km / h

3

SOMBRANO®, Int. Patents reg.

3

4
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PENDALEX® P+
36

37

PENDALEX® P+
De multifunctionele alleskunner
Je kunt niet direct aan de PENDALEX® P+ zien
hoeveel techniek er in feite achter schuilgaat.
Terwijl hij een tot aan de nok toe gevuld technisch
meesterwerk is. Hij is een echt juweeltje met zijn
hoogwaardige materialen, zoals aluminium en
glasvezelversterkt TSG - kunststof, en de verzinkte
parasolbaleinen van verhard verenstaal. Bovendien
maakt deze parasol indruk met een gasdrukveer
in de parasolmast, waarmee de parasolhoogte heel
eenvoudig kan worden versteld.

Dankzij het kogelscharnier uit hard geëloxeerd aluminium kan het parasoldak traploos tot 90° in alle
richtingen gekanteld worden en 360° om zijn as
draaien. Ondanks de grootte neemt de parasol in
gesloten staat nauwelijks ruimte in beslag, ook niet
in de kelder. U kunt hem namelijk zonder problemen buiten laten overwinteren.

Nominale maten in cm — max. toegestane windsnelheid km / h

Ø 300

20

Ø 325

20

Ø 350

20

285 × 230

20

Details

1 Stofklasse 5 *: Polyacryl, UV - Protection > 98 %
2 Materiaal en techniek: De geprofileerde telescoopmast

en de draagarm zijn gemaakt van aluminium, natuurlijk geanodiseerd, of in antraciet poedergecoat. De
schaaldelen daarentegen zijn van glasvezelversterkt
TSG - kunststof. Voor de geleiders is teflon - gemodificeerd
hoogwaardig kunststof gebruikt. De parasolbaleinen
zijn gemaakt van gehard verenstaal, verzinkt en poedergecoat. Het kogelscharnier van GLATZ is gemaakt van
smeedgeperst, hard geëloxeerd aluminium.

3 Bediening: Met de slinger aan de draagarm kan de

PENDALEX® P+ geopend en gesloten worden. De
parasolhoogte kan met de gasdrukveer ( slaghoogte
50 cm ) in de parasolmast naar de gewenste positie
gebracht worden. De draagarm, die in de rolgeleidingen loopt, kan traploos worden uitgeschoven. Het
kogelscharnier van GLATZ maakt een traploos hellen
van het parasoldak in alle richtingen tot 90° mogelijk.
De parasol kan eenvoudig en traploos 360° om de mast
gedraaid worden.

4 Elektrische accessoires: Osyrion 4 acculicht of
Osyrion 6 acculicht

+ Accessoires: Beschermhoes met stang en ritssluiting
is inbegrepen bij de levering.
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* met of zonder volant verkrijgbaar

Toepassingsgebieden

Bevestigingsvormen

1
3
3
3

2

20

km / h

3

3

PENDALEX® P+, Int. Patents reg. D Int. Design reg.
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AURA
40

41

AURA
Pure uitstraling
Wij hebben lang naar een naam gezocht voor deze
parasol. Het zou sneller zijn gegaan als we meteen
naar een synoniem voor uitstraling hadden gezocht.
Want de AURA blijft op het terras of in de tuin
niet lang onopgemerkt, maar verspreidt meteen
een flair van geborgenheid. De reden daarvoor zijn
materialen zoals poedergecoat aluminium, vernikkeld messing, roestvrijstalen inzetten in warme
zilvertinten en natuurlijk het zorgvuldig verwerkte
eucalyptushout.

nium kern. Uiteraard kan de AURA gemakkelijk
worden geopend en kan hij – bij laagstaande zon
of nieuwsgierige buren – zowel tegen de mast als
ook 360° om de mast gedraaid worden.

De AURA is gebouwd om lang mee te gaan.
Daarom hebben wij de mast voorzien van diverse
speciale laklagen en een stabiliserende alumi-

Nominale maten in cm — max. toegestane windsnelheid km / h

350 × 350

45

400 × 400

40

Details

1 Stofklasse 5 **: Polyacryl, UV - Protection > 98 %
2 Materiaal en techniek: Mast van hoogwaardig

4 Accessoires: Beschermhoes met stang en ritssluiting is
inbegrepen bij de levering.

gelakt eucalyptushout met extra stabiliserende kern
van aluminium. Baleinen van eucalyptushout. Componenten van rvs en aluminium zilver poedergecoat.

3 Bediening: De parasol openen en sluiten met de

afneembare handkruk. Door de vergrendeling aan
de mast los te maken, kan de parasol 360° worden
gedraaid. Het parasoldeel kan bovendien worden
geheld ten opzichte van de mast.
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** uitsluitend zonder volant verkrijgbaar

Toepassingsgebieden

Bevestigingsvormen

1
3
2
2

3

40 – 45
km / h

2

3

3

4
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AMBIENTE
44

45

AMBIENTE
De XXL - kameleon
Comfort staat bij ons voorop. Bij onze AMBIENTE
zegt de naam al genoeg – en wel in XXL - formaat.
De parasol met vrije arm is een absolute must
voor de gulle gastheer of - vrouw en zijn of haar
talloze gasten: hij heeft een spanwijdte van tot wel
5 meter. Comfort staat bij een parasol met vrije
arm door de zijwaartse positie van de mast sowieso
al voorop. Wie nog meer gemak wenst, bestelt de
AMBIENTE met motoraandrijving.

AMBIENTE is namelijk bijzonder stabiel. Daarvoor
zorgen de profielen van de draagstaven en het
frame van geperst aluminium. Trekkabels van
stevige staalkabels en een roestvrije schroefspil
leveren eveneens hun bijdrage om ervoor te zorgen
dat de parasol – bij een stevige verankering en
afhankelijk van de grootte – gemakkelijk bestand
is tegen windsnelheden van tot wel 40 km / h.

De gastheer of -vrouw noch de gasten hoeven zich
er zorgen over te maken dat deze zonwering er
bij opstekende wind opeens vandoor gaat. De

Nominale maten in cm — max. toegestane windsnelheid km / h

Ø 400

40

350 × 350

40

400 × 300

40

Ø 450

35

400 × 400

35

450 × 350

35

Ø 500

30

Details

1 Stofklasse 5 *: Polyacryl, UV - Protection > 98 %
2 Materiaal en techniek: Draagarm en frame van het parasoldak zijn gemaakt van geperste, grafietgrijs gepoedercoate of wit gepoedercoate aluminiumprofielen. De
lier werkt met draadkabels en een roestvrije spindel.
Alle onderdelen kunnen apart worden vervangen.

4 Elektrische accessoires: Besturingskast, motoraandrijving, sleutelschakelaar, windbeveiliging

5 Accessoires: Beschermhoes met stang en ritssluiting
kan optioneel worden besteld.

3 Bediening: De parasol opent en sluit met de afneem-

bare draaihendel of met de optionele motoraandrijving,
ook met afstandsbediening. Als bijkomende optie kunt
u voor een om 210° draaibare bodemhuls kiezen.
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* met of zonder volant verkrijgbaar

Toepassingsgebieden

Bevestigingsvormen

2

1

2

3

30 – 40
km / h

2

AMBIENTE, Int. Patents reg.

3

4
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FORTINO®
48

49

FORTINO®
Sterk tegen wind
Wie een schaduwrijk plekje heeft uitgekozen, zou
zich ook niet daar van weg moeten laten jagen
door opstekende wind. De kleine, windbestendige
FORTINO® is stoer en blijft gewoon staan waar u hem
neerzet. Het tegengesteld lopende servo - principe
zorgt voor optimaal bedieningsgemak: gewoon de
spanhendel omlaag trekken en in de schuif hangen.

nen, stalen of granieten voetstuk worden bevestigd. En als u een vast plekje voor hem heeft in
de tuin of op het terras, dan zorgt een in de grond
verankerde bus ervoor dat alleen de zon met de
schaduwen kan spelen en niet de wind.

Het frame van natuurlijk geëloxeerd aluminium
bestaat uit een tweedelige, geprofileerde mast. De
stabiele constructie kan optioneel in een beton-

Nominale maten in cm — max. toegestane windsnelheid km / h

Ø 250

80

200 × 200

70

Ø 300

60

240 × 240

60

Details

1 Stofklasse 5 **: Polyacryl, UV - Protection > 98 %

4 Accessoires: Beschermhoes met stang en ritssluiting

2 Materiaal en techniek: Het frame is vervaardigd uit

e Dit model is nu ook verkrijgbaar in het

Stofklasse 4 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

aluminium, natuurlijk geanodiseerd met een tweedelig
geprofileerde mast. Schuifklem en kroon zijn uit
robuust gietaluminium, schroeven en nieten zijn van
roestvrij staal. Het parasoldoek is vervangbaar en zelfspannend, door middel van de flexibele baleinpunten.

kan optioneel worden besteld.

afhaalassortiment in de uitvoering easy, d.w.z.
Stofklasse 2 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

3 Bediening: Om te openen trekt u simpelweg de span-

hendel omlaag en hangt u hem in de schuif. Door het
tegengesteld lopende servo - principe lukt dit met minimale krachtinspanning.

50

** uitsluitend zonder volant verkrijgbaar

Toepassingsgebieden

Bevestigingsvormen

1

3

2

60 – 80
km / h

3

FORTINO®, D Int. Design reg.
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FORTERO®
52

53

FORTERO®
Sterk tegen wind in het groot
Deze parasol kan niet zo snel omwaaien. Ook niet
bij stevige wind. Daarom hebben wij hem ook
FORTERO® genoemd, de sterke. Ondanks zijn
omvang en robuustheid is hij gemakkelijk in gebruik
en dankzij het tegengesteld lopende servo - principe
zeer eenvoudig te bedienen. Grote pleinen, hotelterrassen en zwembadomgevingen voorziet hij heel
royaal en zeer betrouwbaar van schaduw.

en rolvoeten ook diverse mogelijkheden voor vaste
verankering. Daar blijft hij dan ook staan, wind of
geen wind.

Bij zijn afmetingen met een diameter van tot wel
4 meter is de verankering een doorslaggevende
factor. Daarom zijn er naast de betonnen, granieten

Nominale maten in cm — max. toegestane windsnelheid km / h

Ø 350

55

250 × 250

70

300 × 200

60

Ø 400

50

300 × 300

60

350 × 250

55

350 × 350

50

Details

1 Stofklasse 5 **: Polyacryl, UV - Protection > 98 %
Stofklasse 4 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

2 Materiaal en techniek: Het frame is vervaardigd uit

aluminium, natuurlijk geanodiseerd met een tweedelig
geprofileerde mast. Schuifklem en kroon zijn uit
robuust gietaluminium, schroeven en nieten zijn van
roestvrij staal. Het parasoldoek is vervangbaar en zelfspannend, door middel van de flexibele baleinpunten.

4 Elektrische accessoires: Osyrion 8 acculicht
5 Accessoires: Bistrotafel, beschermhoes met stang
en ritssluiting kan optioneel worden besteld.

e Dit model is nu ook verkrijgbaar in het

afhaalassortiment in de uitvoering easy, d.w.z.
Stofklasse 2 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

3 Bediening: Eenvoudig de spanhendel naar beneden
trekken en in schuifklem hangen. Door het
tegengestelde openingsprincipe is er maar weinig
krachtinspanning noodzakelijk.
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** uitsluitend zonder volant verkrijgbaar

Toepassingsgebieden

Bevestigingsvormen

1

3

2

50 – 70
km / h

3

FORTERO®, D Int. Design reg.

4

5
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FORTELLO®
56

57

FORTELLO®
Het gulden midden
De FORTELLO® is in veel opzichten het gulden
midden: niet te groot en niet te klein. Niet te
zwaar en toch stevig. Stabiel tegen de wind en toch
gemakkelijk te transporteren. Alleen qua bediening
hebben wij een uitzondering gemaakt en gekozen
voor het zeer eenvoudige, tegengesteld lopende
servo - openingsprincipe.

wens ook worden uitgerust met Osyrion- verlichting,
zodat u hem's avonds gewoon open kunt laten. Ook
als reclamemiddel met logo's en teksten slaat onze
FORTELLO® altijd een bella figura.

De FORTELLO® is bestand tegen windsnelheden
van maximaal 100 km / h. Daardoor is hij ook
voor de stevige wind aan de Middellandse Zee
of voor grote, onbeschutte pleinen ideaal. Het
wondermiddel tegen zon, wind en regen kan naar

Nominale maten in cm — max. toegestane windsnelheid km / h

Ø 450

80

300 × 300

100

350 × 250

100

350 × 350

85

400 × 300

85

400 × 400

75

Details

1 Stofklasse 5 **: Polyacryl, UV - Protection > 98 %
Stofklasse 4 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

2 Materiaal en techniek: Het frame is van aluminium,

natuurlijk geanodiseerd met een tweedelige, geprofileerde mast. Schuif en krans zijn gemaakt van robuust,
spuitgegoten aluminium. De schroeven en klinknagels
zijn van roestvrij staal. Het parasolovertrek is verwisselbaar en dankzij flexibele schooreinden zelfspannend.

4 Elektrische accessoires: Osyrion 8 acculicht
5 Accessoires: Beschermhoes met stang en ritssluiting
kan optioneel worden besteld.

e Dit model is nu ook verkrijgbaar in het

afhaalassortiment in de uitvoering easy, d.w.z.
Stofklasse 2 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

3 Bediening: Om te openen trekt u simpelweg de span-

hendel omlaag en hangt u hem in de schuif. Door
het tegengesteld lopende servo - principe lukt dit met
minimale krachtinspanning.
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** uitsluitend zonder volant verkrijgbaar

Toepassingsgebieden

Bevestigingsvormen

1

3

2

75 – 100
km / h

3

FORTELLO®, D Int. Design reg.

4

5
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FORTELLO® LED
60

61

FORTELLO® LED
De parasol voor dag en nacht
Het is eigenlijk erg jammer om's avonds een
parasol van GLATZ dicht te doen. Misschien heeft
dit onze technici ertoe aangezet om ledverlichting in de FORTELLO® in te bouwen. De in de
baleinen geïntegreerde ledstrips verspreiden na
zonsondergang een warm wit licht voor gasten die
langer blijven of die, zoals mensen uit de zuidelijke
landen graag doen, later komen voor het eten.

tegengesteld lopende servo - openingsprincipe en
de stabiliteit, ook bij hoge windsnelheden. Daardoor is hij de perfecte keuze van biertuin tot terras.

Net zoals in een goede familie deelt hij alle
goede eigenschappen met zijn broer FORTELLO®,
met name de zeer eenvoudige bediening met het

Nominale maten in cm — max. toegestane windsnelheid km / h

Ø 450

80

300 × 300

100

350 × 250

100

350 × 350

85

400 × 300

85

400 × 400

75

Details

1 Stofklasse 5 **: Polyacryl, UV - Protection > 98 %
Stofklasse 4 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

2 Materiaal en techniek: Het frame is van aluminium,

natuurlijk geanodiseerd met een tweedelige, geprofileerde
mast. Schuif en krans zijn van robuust, spuitgegoten
aluminium. De schroeven en klinknagels zijn van roestvrij
staal. Het parasolovertrek is verwisselbaar en dankzij
flexibele schooreinden zelfspannend.

3 Bediening: Eenvoudig de spanhendel naar beneden

trekken en in schuifklem hangen. Door het tegengestelde
openingsprincipe is er maar weinig krachtinspanning
noodzakelijk.
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4 Verlichting: De geïntegreerde ledverlichting omvat

twee helderheidsniveaus: ca. 90 / 160 lx, kleurtemperatuur ca. 3 000 K ( warmwit ), 230 VAC, 50 Hz, 55 W
inclusief aansluitstekker IP68. De ledverlichting is in
de baleinen geïntegreerd. Upgrade is niet mogelijk.

5 Accessoires: Beschermhoes met stang en ritssluiting
kan optioneel worden besteld.

e Dit model is nu ook verkrijgbaar in het

afhaalassortiment in de uitvoering easy, d.w.z.
Stofklasse 2 **: Polyester, UV - Protection > 98 %

** uitsluitend zonder volant verkrijgbaar

Toepassingsgebieden

Bevestigingsvormen

1

4
3

2

75 – 100
km / h

3

FORTELLO® LED, D Int. Design reg.

4

5
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CASTELLO® M4
64

65

CASTELLO® M4
Thuis in de Castello
Een goede gastheer of -vrouw zorgt altijd dat
het de gasten aan niets ontbreekt. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar zonwering voor grotere
buitengedeelten. Speciaal daarvoor hebben wij de
CASTELLO® M4 gecreëerd, die met robuuste techniek, hoogwaardige materialen en modern design
hoge punten scoort.

del worden opgetild en neergelaten. Om te voorkomen dat zich onder de parasol warmte ophoopt,
zorgt een luchtafvoeropening onder de top voortdurend voor een fris briesje. Daardoor kan dit principe ook goed als rokerslounge worden gebruikt. De
CASTELLO® M4 is verkrijgbaar in de stofklasse 5.

Het speciale aan de parasol is het tegengesteld
lopende telescopische openingsprincipe: het parasoldak kan door middel van een schuif en spanhen-

Nominale maten in cm — max. toegestane windsnelheid km / h

Ø 350

100

300 × 300

100

400 × 300

65

Ø 400

80

350 × 350

85

450 × 350**

55

Ø 450

65

400 × 400

50

500 × 400**

50

Ø 500

55

400 × 400**

65

Ø 500**

65

450 × 450**

55

Ø 550**

60

500 × 500**

50

Ø 600**

50

Details

1 Stofklasse 5 *: Polyacryl, UV - Protection > 98 %
2 Materiaal en techniek: Het frame is gemaakt van naad-

loze, natuurlijke geëloxeerde of witte poedergecoate
aluminium profielen, schuif en krans zijn van aluminium met rilsan. De stalen onderdelen zijn beschermd
tegen corrosie en de spanhendel kan met een hangslot
worden beveiligd.

4 Elektrische accessoires: Verlichting, straalkachel
( infraroodstraler ), elektrokit, stekker

5 Accessoires: Beschermhoes kan optioneel worden
besteld, regengoot, zijwand

3 Bediening: Dankzij het telescoopprincipe kan de parasol
snel met de schuif en spanhendel worden geopend
en gesloten.
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* met of zonder volant verkrijgbaar

** versterkte daksteunstangen

Toepassingsgebieden

Bevestigingsvormen

1

3

2

50 – 100
km / h

3

CASTELLO® M4, D Int. Design reg.

4

5
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PALAZZO® Style
68

69

PALAZZO® Style
Lef voor meer Style
Wie onder een PALAZZO® Style zit, zit 100 % goed.
Deze beschermt namelijk tegen zon, regen en
wind tot 115 km / h. Met het natuurlijk geëloxeerde
aluminium bewijst deze parasol dat hij stijlbewust
is. Bovendien kan hij met maximaal 9 keer draaien
aan de slinger worden opgesteld. Degenen die dat
te veel werk vinden, kunnen deze parasol ook met
geïntegreerde motor bestellen en hem draadloos of
met besturing vanuit huis bedienen.

ten zijn geïntegreerd in de parasolmast en in het
frame en kunnen draadloos worden bediend. De
PALAZZO® Style is met aanvullende toebehoren en
met een optioneel roestvrijstalen kit voor gebruik
in corrosieve omgeving leverbaar. Nu hoeft u
alleen nog maar een keuze te maken tussen de 15
standaardvarianten!

Met optionele verwarming en ledverlichting is de
PALAZZO® Style ook's nachts en in koudere seizoenen een goede gastheer. Alle besturingscomponen-

Nominale maten in cm — max. toegestane windsnelheid km / h

Ø 350

115

300 × 300

85 –115

350 × 300

85 – 95

Ø 400

90

350 × 350

95

400 × 300

70 – 80

Ø 450

75

400 × 400

80

450 × 350

75

Ø 500

65

450 × 450

70

500 × 400

60

Ø 600

55

500 × 500

60

550 × 450

55

Details

1 Stofklasse 5 *: Polyacryl, UV - Protection > 98 %
2 Materiaal en techniek: De constructie is gemaakt van

natuurlijk geanodiseerde aluminiumprofielen met een
torsievaste mast ( incl. versterkingsribben ).

3 Bediening: De PALAZZO

4 Elektrische accessoires: ledverlichting, straalkachel
+ Accessoires: Zijwand, regengoot, beschermhoes met
stang en ritssluiting kan optioneel worden besteld,
bindsysteem, set van roestvrij staal voor gebruik in
corrosieve omgevingen.

®
Style kan met de handslinger
of de motoraandrijving via afstandsbediening geopend
en gesloten worden.
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* met of zonder volant verkrijgbaar

Toepassingsgebieden

Bevestigingsvormen

1

3

2

3

55 – 115
km / h

3

PALAZZO® Style, Int. Patents reg. D Int. Design reg.
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4
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PALAZZO® Noblesse
72

73

PALAZZO® Noblesse
Noblesse Oblige
Als u een parasol ziet die elegant, functioneel
en stevig is, dan is die ongetwijfeld van ons. De
PALAZZO® Noblesse is bestand tegen windsnelheden van maximaal 95 km / h, is heel gemakkelijk
te bedienen en glanst met natuurlijk geëloxeerd
aluminium. Twaalf keer draaien met de slinger is
voldoende om hem te openen. Tenzij u kiest voor
een geïntegreerde motor met afstandsbediening.

verlichting leverbaar is, beslist u enkel en alleen
nog hoelang de zomer zal duren. U heeft de keuze
tussen 14 standaarduitvoeringen of voor een individuele vervaardiging. Deze parasol is namelijk
praktisch is elke maat en vorm beschikbaar.

De hoogwaardige doek van doorgeverfde acrylvezels beschermt bij zon en regen en aangezien de
PALAZZO® Noblesse ook met verwarming en led-

Nominale maten in cm — max. toegestane windsnelheid km / h

Ø 450

85

400 × 400

95

450 × 350

85

Ø 500

75

450 × 450

80

500 × 400

70

Ø 600

80

500 × 500

70

600 × 400

75

Ø 700

70

600 × 500

70

500 × 500**

85

550 × 550

75

600 × 600

65

Details

1 Stofklasse 5 *: Polyacryl, UV - Protection > 98 %
2 Materiaal en techniek: De constructie is gemaakt van

geperste, natuurlijk geanodiseerde aluminiumprofielen
met een torsievaste mast ( incl. versterkingsribben ).

3 Bediening: De PALAZZO

®
Noblesse kan met de handslinger of de motoraandrijving via afstandsbediening
geopend en gesloten worden.
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4 Elektrische accessoires: Verlichting met besturing,
straalkachel, LED

+ Accessoires: Zijwand, regengoot, beschermhoes met
stang en ritssluiting kan optioneel worden besteld,
bindsysteem, set van roestvrij staal voor gebruik in
corrosieve omgevingen.

* met of zonder volant verkrijgbaar

** versterkte daksteunstangen

Toepassingsgebieden

Bevestigingsvormen

1

3
2

3

65 – 95
km / h

3
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4

3

Certificaat op
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PALAZZO® Royal
76

77

PALAZZO® Royal
De koningsklasse
Aangezien onze klant zoals bekend altijd koning
is, zegt de naam van deze parasol eigenlijk alles
al. De PALAZZO® Royal is speciaal ontwikkeld
voor de horeca en het hotelwezen. Vergeleken bij
zijn broertje doet hij met een diameter van maximaal acht meter nog eens een duit in het zakje.
Het natuurlijk geëloxeerde aluminium combineert
daarbij perfect met zijn grafietgrijze oppervlakken.

bedienbare motor, waarbij alle besturingscomponenten in de mast en in het frame geïntegreerd
zijn. Een omvangrijk assortiment toebehoren, zoals
ledverlichting en verwarming, zorgt ervoor dat er in
de Champions League aan alles is gedacht.

Royaal zijn echter niet alleen de maat en het
design. De parasol laat zich met 19 keer draaien
aan de slinger openen, of naar wens met op afstand

Nominale maten in cm — max. toegestane windsnelheid km / h

Ø 700

80

500 × 500

110

600 × 500

80

Ø 800

70

550 × 550

100

700 × 500

75

600 × 600

90

700 × 600

70

650 × 650
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800 × 600

60

700 × 700
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Details

1 Stofklasse 5 *: Polyacryl, UV - Protection > 98 %
2 Materiaal en techniek: De constructie is gemaakt van

geperste, natuurlijk geanodiseerde aluminiumprofielen
met een torsievaste mast (incl. versterkingsribben).

3 Bediening: De PALAZZO

®
Royal kan met de handslinger
of de motoraandrijving via afstandsbediening geopend
en gesloten worden.
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4 Elektrische accessoires: Verlichting met besturing,
straalkachel, LED

+ Accessoires: Zijwand, regengoot, beschermhoes met
stang en ritssluiting kan optioneel worden besteld,
bindsysteem, set van roestvrij staal voor gebruik in
corrosieve omgevingen.

* met of zonder volant verkrijgbaar

Toepassingsgebieden

Bevestigingsvormen

1

3

2

3

60 – 110
km / h

3

PALAZZO® Royal, Int. Patents reg. D Int. Design reg.

4

3

Certificaat op
tuev - sued.de/ps - zert
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KLEURENWERELD
VAN GLATZ

5

4

Stofklasse
vijf

Stofklasse
vier

Stone & Metal

510

664

500

665

501

527

649

652

689

523

526

667

692

686

605

684

502

662

693

691

669

650

675

690

615

611

651

453

461

422

476

150

151

404

420

2
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Stofklasse
twee

Earth & Wood

408

Het meeneemassortiment easy is
uitsluitend in de stofklasse 2
in de volgende kleuren te verkrijgen:

Afgebeelde kleuren zijn niet bindend

Fire & Sun

Water & Sky

514

Fresh & Fruity

515

640

683

657

695

680

512

661

685

677

517

694

513

647

679

660

670

682

516

659

648

656

654

646

645

530

521

681

655

446

416

438

411

403

436

146

162

439

127
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LICHTECHTHEID
De zon zorgt niet alleen voor veroudering van de
huid, maar ook voor veroudering van een parasol.
Als een parasol wordt blootgesteld aan zonnestralen, dan verbleekt de doek mettertijd. Hoe
erg en hoe snel, dat hangt af van de kwaliteit van
de doek. GLATZ biedt de stofklassen 2 ( alleen
in de uitvoering easy ), 4 en 5 aan. Hoe hoger de
stofklasse, hoe beter de lichtechtheid; dan blijft
de oorspronkelijke kleur langer behouden. De stof-

klasse 2 geeft aan dat de bestendigheid tegen
direct zonlicht van 40 tot 80 dagen reikt. Bij stofklasse 4 ontstaan de eerste kleurveranderingen na
350 tot 700 dagen, terwijl dat bij stofklasse 5 pas
na 700 dagen is.

UV-BESCHERMING
Elke parasol beschermt tegen de zon, maar niet
altijd tegen de gevaarlijke ultraviolette stralen
( UV - stralen ). Hoewel slechts een fractie van deze
stralen op aarde terechtkomt, zijn ze vanwege hun
intensiteit schadelijk voor de huid.
UV - stralen worden volgens het Duitse Bundesamt
für Strahlenschutz ( BfS, Federaal Bureau voor Stralingsbescherming ) onderverdeeld in het golflengtebereik UV - A ( 315 – 400 nm ), UV - B ( 280 – 320 nm )
en UV - C ( 100 – 280 nm ). Terwijl de UV - C - straling
in bovenste lagen van de atmosfeer volledig uitgefilterd worden, dringen UV - A- en UV - B - stralen
door tot aan het aardoppervlak. Hierbij heeft vooral
de energie van de UV - B - stralen een sterk effect
op de huid. Zij veroorzaakt niet alleen verbranding
van de huid en een vroegtijdige veroudering van de
huid, maar verhoogt ook nog eens het risico van
huidkanker.
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Alle stoffen bekledingen op de parasols van GLATZ
zijn voorzien van het testlabel “ UVPROTECTION ”.
De op het testlabel aangegeven procentuele
waarde is afgeleid van de UPF - waarde ( Ultraviolet
Protection ) en is gebaseerd op gegevens die door
het Zwitserse onderzoekslaboratorium SQTS vastgesteld zijn en aan de hand van de volgende
formule zijn berekend:
PROCENTUELE WAARDE = 100 − 100 ⁄ UPF ( SQTS )
Dat betekent: wordt 99 procent van de schadelijke UV - stralen door de stof gefilterd, dan dringt
slechts 1 procent – dus een honderdste van de
stralen – door. Met de UV - bescherming van GLATZ
duurt het dus 100 keer langer tot dezelfde dosis
straling in contact komt met de huid dan zonder
UV - bescherming. Deze factor honderd is gedefinieerd als beschermingsfactor.

ACCESSORIES
Mensen met een tuin, liefhebbers van buitenlucht,
uitbaters van restaurants, bistro‘s en hotels, die een
parasol zoeken, vinden bij GLATZ meer: een outdooroplossing! Modulaire infraroodstralers, verlichtingselementen, motoraandrijvingen, parasoltafels,
beschermhoezen, afstandsbedieningen, bodem-

hulzen, regengoten, voeten of montageplaten:
het grote aanbod accessoires van GLATZ is op de
afzonderlijke parasolmodellen afgestemd.

SERVICE EN CONTACT

GLATZ AG distribueert de producten via een nagenoeg mondiaal netwerk van vakhandel en importeurs. Bij GLATZ en alle partners staat één ding
centraal: klantenservice!

GOED OM TE WETEN Afhankelijk van het model verzorgt de vakhandel in uw buurt ook opbouw en
installatie van de producten en staat met raad en
daad klaar voor de klant. Beloofd!

Eenmaal per jaar worden dealers van GLATZ geschoold in optimale advisering en reparatiewerkzaamheden en verlenen wij certificaten voor
de service bij reparaties en klachten. U vindt
uw dichtstbijzijnde handelaar op de homepage
www.glatz.ch

Voor meer vragen kunt terecht bij het callcenter op
nr. + 41 52 723 64 64.

© Alle rechten voorbehouden. Foto’s mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de firma GLATZ AG gereproduceerd of voor andere doeleinden
gebruikt worden. Model- en designwijzigingen blijven voorbehouden. Stand augustus 2018.
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De GLATZ - vertegenwoordiger bij u in de buurt:

www.glatz.ch

