W

anneer Glatz terugblikt op een 125-jarige bedrijfsgeschiedenis concluderen ze dat ze nu net zo innovatief zijn als op de eerste dag. In 1895 werd,

onder de leiding van zoon Albert Junior Glatz, het bedrijf opgericht. Later ontwikkelde Dölf Glatz technische oplossingen
die wereldwijd erkend werden en vandaag is Markus Glatz de
vierde generatie die dit succesvolle familiebedrijf leidt. Ze leggen hart en ziel in het ontwerpen en produceren van parasols
door zich steeds te blijven innoveren. Ze kunnen dan ook met
zekerheid zeggen dat ze een toonaangevende leverancier van
multifunctionele parasols zijn tot ver buiten de grenzen van
Zwitserland.
OP JOUW MAAT

Glatz laat massaproductie achter zich en legt de nadruk op
custom made parasols waarbij ze de klant op de eerste plaats
zetten. “We produceren de perfecte parasols voor mensen met
een hoge maatstaf zowel qua ontwerp als functionaliteit.” Met
meer dan 2000 verschillende formaten, biedt het Zwitserse
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bedrijf ongetwijfeld de juiste parasol op jouw maat aan. Daarnaast heb je eveneens de keuze uit verscheidene stoffen die

“We produceren de perfecte
parasols voor mensen met
een hoge maatstaf zowel qua
ontwerp als functionaliteit.”

onderverdeeld zijn in klassen. Alle Glatz-stoffen worden gekenmerkt door een uitstekende kwaliteit. Ze hebben een UV
bescherming hoger dan 98% en verkrijgbaar in verschillende
materialen en coatings. Wanneer je de juiste stof gekozen hebt,
stem je de kleur van de parasol af op je woonstijl. Zo is het zelfs
mogelijk om bijvoorbeeld de stof van je zonwering naar de fabriek in Zwitserland op te sturen, zodat de vaklui dezelfde kleur
en kwaliteit voor je parasol kunnen bieden. De kernwaarde van
Glatz is om de klant voorop te plaatsen en zo duurzame kwali-

Hoogwaardige materialen en een innovatieve productontwikkeling worden

teit te garanderen. Daarom gaat een vier-koppig ontwerpteam

verenigd in een stijlvolle parasol die je jarenlang tegen de zon beschermt.

in Zwitserland aan de slag om de mooiste en innovatiefste pa-

De parasols van Glatz weerspiegelen de Zwitserse kwaliteit en vormen zo het

rasols te ontwikkelen.

neusje van de zalm op de internationale markt.
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REFERENTIE VOOR PARASOLS
Zonder twijfel vormt de Sombrano S + de referentie onder de
vrijstaande parasols. De parasol vereist nauwelijks ruimte, maar
biedt maximale schaduw. In slechts één beweging kun je de
Sombrano openen en sluiten. De kantelende staaf is een extra
meerwaarde. Hiermee kan het schaduwdak tot 54° naar links
of rechts comfortabel worden gekanteld en in de gewenste
positie worden gezet. In tegenstelling tot traditionele parasols
wordt de paal op de Sombrano S + zijdelings aan het schaduwdak bevestigd. Daarbij kan optimaal gebruik worden gemaakt van het gebied onder het schaduwdak, aangezien je
hier geen rekening hoeft te houden met een middenpaal of
parasolvoet bij het plaatsen van zitmeubilair. Een nieuwkomer
in de Glatz-familie is de ALU SMART. Het is een van de kleinste
producten in de collectie, maar heeft enorm veel te bieden.
Hij vormt de ideale schaduwpartner voor kleine oppervlakten
en is volledig instelbaar in de hoogte. Of gebruik de kantelverbinding om het doek in een hoek te plaatsen. Gebruiksgemak, technologie en design werden gecombineerd in de ALU
TWIST. Een parasol die snel en gemakkelijk een schaduwplek
vormt door het draaimechanisme van de hendel. Daarnaast
geeft het elk terras een tijdloze en moderne twist. Wil je het ’s
avonds gezellig maken? Dan kun je de parasols uitrusten met
led-verlichting waardoor jouw op maat gemaakte parasol de
blikvanger van het terras wordt. Als het gaat om het kiezen van
een parasol, zijn niet enkel het ontwerp en formaat bepalend,
maar ook het verloop van de zon, de grondkarakteristieken en
de hoeveelheid beschikbare ruimte. “Nadenken over schaduw,
betekent denken aan Glatz.”

Wil je het ’s avonds gezellig maken?
Dan kun je de parasols uitrusten
met led-verlichting waardoor jouw
op maat gemaakte parasol de
blikvanger van het terras wordt.

GLATZ
www.glatz.ch
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