M A K I N G I T E A S Y. . . TO S TA N D O U T

PERSONALIZOWANE
PARASOLE

W PEŁNI PERSONALIZOWANE
PARASOLE
Zamiast ograniczać się do tego co
możesz, a czego nie możesz znakować,
puść wodze fantazji z naszymi
nieskończonymi opcjami personalizacji.
Czas realizacji od 4 tygodni.

100

500

MOQ

MOQ

MO8776

23”

23 calowy parasol sztormowy (Ø 102 cm),
automatycznie otwierany. Czarny metalowy trzon,
czarne żebra z włókna szklanego i czarne plastikowe
końcówki. Czarny zakrzywiony, gumowany uchwyt
ABS z szarym przyciskiem zwalniającym.
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MO8779 23”

MU3006 23”

23 calowy parasol (Ø 102 cm), automatycznie otwierany,
czarny metalowy trzon i żebra, czarne plastikowe
końcówki. Czarny prosty uchwyt z pianki EVA.

23 calowy automatycznie otwierany
parasol (Ø 102 cm) z drewnianym
trzonkiem i zakrzywionym uchwytem.
Metalowe żebra, drewniane końce.

MO8581

27”

27 calowy automatycznie otwierany parasol
(Ø 122 cm), z czarnym metalowym trzonem i
czarnymi żebrami. Plastikowe końcówki oraz
uchwyt z pianki EVA.

MU7008

27”

27 calowy wiatroodporny parasol (Ø 122
cm), automatycznie otwierany, trzon i żebra
z włókna szklanego, plastikowe końcówki.
Prosty uchwyt z tworzywa sztucznego w
kolorze czarnym.

MU9001

30”

Parasol golfowy o średnicy 30 cali (Ø 132 cm).
Czarny platerowany metalowy trzon i podwójne
żebra. Metalowe końcówki, manualne otwieranie i
uchwyt z pianki EVA.
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W PEŁNI PERSONALIZOWANE
PARASOLE
Twój ulubiony parasol jest dostępny w magazynie,
ale może być również wyprodukowany zgodnie
z Twoją wizją. Możesz zaprojektować parasol z
panelami w kolorach Twojego logo lub nawet z
nadrukiem na całej powierzchni. To Twój wybór.
Czas realizacji od 4 tygodni.
100

500

MOQ

MOQ

MU2001
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21”

21 calowy parasol (Ø 93 cm) składany
3-krotnie, z ocynkowanym metalowym
trzonem i żebrami. Plastikowa rączka
z paskiem na nadgarstek. Zamknięcie
ręczne. W zestawie dopasowane etui.

MO8780 21”
Parasol premium 3-krotnie składany, 21
cali (Ø 95 cm). Ocynkowany metalowy
trzon, żebra z włókna szklanego.
Automatyczne otwieranie i zamykanie.
W zestawie dopasowane etui.

JEDNOPANELOWE PARASOLKI
Nanieś swój projekt na całą powierzchnię
tego jednopanelowego parasola i ciesz
się efektem pełnokolorowego nadruku!
Czas realizacji od 4 tygodni

100

500

MOQ

MOQ

MU3108
23 calowy parasol (Ø 102 cm) automatycznie otwierany. Czarny
metalowy trzon, czarne żebra z włókna szklanego i czarne
plastikowe końcówki. Czarna zakrzywiona, gumowana rączka.
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MAKING IT EASY... TO STAND OUT

