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Tryck på kil
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2 = 180 mm
3 = 280 mm

8 Paneler
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1

Diameter
120 cm

2

Vikt
660 g

Editorial

YOUR

UMBRELLA
your

Sportigt eller färgglatt, sobert eller
raffinerat – även för 2020 levererar
FARE® nya sälj-highlights för alla
smaker och alla tillfällen.
Det som andra betraktar som ”det
där lilla extra” är för oss en självklarhet: Vid realiseringen av dina
paraply-idéer står vi alltid vid din
sida, i varje steg på vägen. Med oss
kan du skapa egna konstverk som
syns.
Omfattande rådgivning, perfekt
hantverksarbete och högsta kvalitetskrav på våra produkter - du kan
alltid vara säker på att välja rätt för
dina kunder. Så uppstår paraplyer
med verklig uttryckskraft!

statement

Även i år hittar du alla FARE®modellerna i vår överskådliga FACTBOOK, snabbt, enkelt och direkt.
Här beskrivs även möjligheterna
till reklamplacering och profilering.
Använd den kompakta FARE®STYLEBOOK som en liten aptitretare för dina kunder. Katalogen är
full av spännande designexempel
och inspirerande nyheter.
Från valet av modell, fram till leverans, kan du vara säker på att FARE®
fungerar – med eller utan macarons
på paraplyt!
Ditt FARE®-team
3

Nyheter 2020

Utarbetade mönster och utsökta
detaljer: de nya paraplyerna från vår
tankesmedja
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Kompaktparaplyer

Endast
20,3 till 36 cm långa

Normalstora paraplyer

24

Mellanstora paraplyer

Diameter upp till 115 cm

Diameter upp till 105 cm

77

Golfparaplyer

112

Diameter upp till 180 cm

124

Sommar

146
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Nyheter

Höjdpunkter 2020
Med de nya FARE®-produkterna 2020 presenterar vi förutom ytterligare varianter av kända och populära
paraplymodeller, i år igen även höjdpunkter med genomtänkt design och utvalda detaljer i färg, form och funktion.
Upplev den stora variationen som är möjlig vid användning av FARE®-reklamparaplyer!

s. 62

s. 38

s. 84

s. 46

s. 27

s. 30
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s. 72

s. 100

Nyfiken?

s. 122

All information kan
hittas på respektive
katalogsida

s. 110

s. 128

s. 106
7

Argument

Helt enkelt övertygande
Vi tycker att ett paraply måste uppfylla högt ställda krav på funktion, säkerhet och kvalitet för att fungera som
långlivade reklamartiklar. Låt sig övertygas av materiella argument från ett högkvalitativt paraply från FARE®.

Ett pålitligt argument:
Många FARE®-produkter har testats
omsorgsfullt.
TÜV Rheinland LGA Products GmbH har de utvalda FARE®paraplymodellerna som har genomgått en noggrann utvärdering
av sina kvalitetsegenskaper. Kriterier är exempelvis:

En vindtätt argument:
FARE®-paraplyer är motståndskraftiga.
Redan våra prisvärda modeller utmärker sig genom sin höga
kvalitetsstandard och speciella vindhållbarhetsegenskaper för bättre
vindsäkerhet. Merparten av FARE®-modellerna är utrustade med ett
tillförlitligt vindsäkerhetssystem. Det högflexibla underredet för denna
modell vänder sig ut och in om starka vindbyar så att inte paraplyet
bryts eller tyget rivs loss ur sin fästram.

 Användarvänlighet
 Brottfasthet hos stativet
 Flexibiliteten i skenkonstruktionen
 Vindsäkerhet
Efter tilldelningen av TÜV-certifikatet har produktionen av

Ett rent argument:
FARE®-produkter testas för
skadliga ämnen.

dessa paraplyer en årlig tillverkningsanläggningsinspektion av TÜV,
vilket garanterar en genomgående hög kvalitet av produkterna.

Labtech och andra renommerade provinstitut testar våra produkter

Mer TÜV-Rheinland-standarder hittar du på:

i enlighet med kraven i REACH (Registration, Evaluation, Authorisation

www.certipedia.com/companies/2534

and Restriction of Chemicals). Utöver överensstämmelse med REACH,
tar vi även hänsyn till och tillämpar de bestämmelser gällande skadliga
ämnen som gäller för våra produkter.

Exempel på provmärken

Labtech Prüfungsgesellschaft mbH genomför en komplett
funktionskontroll för vissa modeller, där man testar

Ett rättvist argument:
FARE®-produkter tillverkas under
humana förhållanden.

kvalitetsegenskaper såsom vindhållfasthet, frihet från skadliga
ämnen samt användarvänlighet. När Labtech-testsigillet har tilldelats
kontrolleras paraplymodellerna stickprovsmässigt och regelbundet
avseende kvalitetsegenskaperna. Mer om de funktionskontroller
som genomförs av Labtech hittar du på: www.labtech-gmbh.de/en/
usability.html

Medlem i amfori, den ledande globala
näringslivsorganisationen för öppen
och hållbar handel. Vi deltar i amfori BSCI.
För mer information, besök www.amfori.org

Mer om detta tema finns att läsa på sidan 11.
Exempel på provmärken
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Ett vattentätt argument:
Många FARE®-paraplyn är högkvalitativt
behandlade.
Beroende på modellen uppnås genom komplex behandling
smutsavvisande egenskaper eller en ännu bättre pärlningseffekter:
 Teflon™ fabric protector är en beläggning som är vatten- och
smutsavvisande.
 Nanoteknik ger paraplyöverdraget en lätt rå struktur där smuts och
vatten inte fäster utan rinner av – den så kallade lotuseffekten.
Beläggningen är absolut heltäckande och väldigt hållbar.

Ett utmärkt argument:
FARE®-paraplyn har vunnit betydande
priser om och om igen.
Red Dot Design Award
 För 11:e gången har en FARE®-produkt erhållit en utmärkelse från
den välrenommerade juryn på 40 experter vid Red Dot Award:
Product Design – nu senast 2019, Kompaktparaply i miniformat
FiligRain Only95 (art. 5062) och AC ALU gästparaply FARE®Precious (art. 7399).
Promotional Gift Award
 2018 korades vår AC mellanstort paraply FARE®-Switch
(art. 7905) som vinnare av Promotional Gift Award i kategorin
premiumprodukter.
PSI Sustainability Award
 År 2019 tilldelades det mellanstora AC-bambuparaplyt ÖkoBrella
(art. 7379) plats nr 3 i kategorin ”Sustainable Product“. Denna
utmärkelse tilldelades kompaktparaplyt AOC-Mini ÖkoBrella
(art. 5429) redan 2017.
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Hållbarhet

Ett skyddande tak –
för människor och miljö
Alla talar om hållbarhet och ändå är det ett sådant abstrakt begrepp. Begreppet kommer från skogsbruket med
principen att det ska vara enkelt såväl som meningsfyllt: Man fäller bara så många träd som hinner växa upp
igen, vilket sörjer för ett kontinuerligt trädbestånd i hela skogen – och är därmed också en god och långfristig
levnadsregel för framtida generationer.

Uppvärmt och smält,
härrör från en polyesterfiber ...

Plastavfall samlas in,
rengörs ...

... och görs till granulat
som bearbetas.

Bambuväxter används som
hållbar råvara till handtaget.
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... dessa vävs samman och
till blir taket på vår ÖkoBrella!

Förpackning av komposterbar folie

Upphängningsstropp av återvunnet papper och jutesnöre
Hos oss på FARE® förstår vi hållbarhet som en kombination av sociala, ekonomiska och ekologiska handlingar
i vårt företag, som integrerats med vår kärnverksamhet. Vi önskar att våra kundrelationer stärks och våra
medarbetare binds långfristigt till vårt företag.

Socialt

Ekonomiskt

Amfori Business Social Compliance Initiative (amfori BSCI) är

Våra långfristiga leverantörs- och affärsrelationer har byggts

en internationell arbetsnorm inom ILO (International Labour

upp med hjälp av moderna fabriker i vilka vi idag tillverkar våra

Organization), som baseras på en uppsättning uppförandekoder,

produkter. Allt detta gör våra leverantörer till tillförlitliga och hållbara

som globalt agerande företag främjar vad det gäller uppbyggnaden

samarbetspartner.

av etiska leveranskedjor och som övervakar de sociala standarderna
världen över samt att de kontinuerligt optimeras.

Ekologiskt

FARE® är medlem i amfori BSCI. Våra
produktionsanläggningar för paraplyer

Hos FARE® är vi noga med miljömässiga arbetsförlopp genom att

kontrolleras vad det gäller kraven enligt dessa

vidta åtgärder för att främja CO2-neutrala paketförsändelser, samlade

amfori BSCI-krav och förfogar över ett sådant

leveranser och att undvika styckegods liksom att minska mängden

kontrolltillstånd.

papper genom att använda oss av digitala dokument med mera.

Alla deltagare i amfori BSCI håller med om denna Code of Conduct

Sedan FARE® lanserade det första bambuparaplyt på marknaden

(CoC) och förpliktigar sig att hålla fast vid dessa. Denna amfori BSCI

2011, har ÖkoBrella-serien utökats – från miniparaplyt (art. 5095)

Code of Conduct innehåller bland annat nedanstående grundprinciper:

via det prisbelönta AOC-miniparaplyt (art. 5429) och det
prisvärda AC-paraplyt (art. 1122) till det premierade

 Anpassning av tillverkningen

 Ingen diskriminering

AC-bambuparaplyt i mellanstorlek (art. 7379).

 Arbetarskydd

 Rimliga arbetstider

ÖkoBrella-produkterna är perfekt lämpade för

 Inget tvångsarbete tillåtet

 Inget barnarbete tillåtet

hållbar kommunikation i alla segment och för
alla budgetar. Detta gäller även för det nya
miniparaplyt ÖkoBrella Shopping (art. 9159):
Fodralet utgör samtidigt en praktisk axelväska:
inga plastkassar behövs! Även här
består paraplyts fodral och väv av

Medlem i amfori, den ledande globala
näringslivsorganisationen för öppen
och hållbar handel. Vi deltar i amfori BSCI.
För mer information, besök www.amfori.org

polyester-pongee av återvunnen
plast certifierad enligt STANDARD
100 by OEKO-TEX®.

Hållbarhet och socialt ansvar börjar och slutar inte med det egna
företaget, med dess produkter eller medarbetare. Därtill understödjer
vi dessutom många initiativ och föreningar, som deltager och

Art. 7379

Art. 5429

engagerar sig för dessa projekt.
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waterSAVE

Every drop counts
Det är bra att tänka framåt – eftersom ett framåtriktat agerande gör skillnad. Inom ramen för vår hållbarhetsstrategi
går vi igenom inte bara befintliga produktionsmetoder utan vi arbetar även med nya, avancerade teknologier såsom
waterSAVE.

I sökandet efter nya, mer hållbara produktionsmöjligheter har vi träffat
på en revolutionerande infärgningsmetod. Både förbrukningen av
värdefulla råmaterial, energiförbrukningen och belastningen på miljön
från skadliga ämnen kan minskas drastiskt med den nya metoden.
Vi tillämpar denna metod för vårt nya vävmaterial waterSAVE, ett

Tack vare
vävmaterialet
waterSAVE:
Vattenbesparingar per
paraply nästan 6 l*
* Beräknat på basis av en vattenbesparing
på 2 miljoner l vatten för bearbetning av
ca 300 000 m² material, som räcker för
tillverkning av ca 350 000 paraplyer.
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material som nu har använts för första gången till den populära
STYLE-serien, till Colorline-paraplyerna och det nya FARE®-Steel.

» Minskning av
reningsslamutsläpp med

98%

» Reduktion av energiförbrukningen upp till

70%
I vårt waterSAVE vävmaterial genomfärgas
fibern helt i produktionsprocessen, en fiber
som tillverkats av återvunnen plast. Här
krävs inget som helst vatten. Kemikalier
kan undvikas i mycket hög grad, och
torktiden i energislukande maskiner faller
bort.
Den klassiska färgningsmetoden för vävda
material kräver stora mängder dricksvatten,
kemikalier och energi. Eftersom den nya
metoden waterSAVE fungerar ”torrt” behövs
ingen energikrävande rengöring och rening av
vattnet.

» Sänkning av
CO2-utsläppen med mer än

60%

Reklam

Utformade på spännande sätt
Ett paraply erbjuder en mängd olika efterbehandlingar. På följande fyra sidor visar vi de olika
tryckmetoder och deras tillämpningar.

Screentryck
Den populäraste och mest
beprövade metoden är screentryck.
Med upp till åtta fräscha färger framhävs
logotyper, slogans, budskap och bilder
på ett effektivt sätt. Bästa kvalitet
och lång livslängd är alltid i
framkant.

Dubbeltryck
I syfte att uppnå hög briljans och en korrekt färgåtergivning vid
färgade textiltyg, krävs antingen ett dubbeltryck eller ett tryck
med vit bakgrund. Detta ger betydligt större täckkraft hos den
applicerade färgen.
Vit tryckfärg: Här följer ett dubbeltryck, som beräknas som en
tvåfärgad tryckning. Film-, konfigurerings- och screenkostnader
debiteras endast en gång per logotyp.
Färgtryck: I detta fall arbetar vi med ett vitt underlag. Det är något

Enjoy
the rain

Enjoy
the rain

Vitt enkeltryck

Vitt dubbeltryck

Enjoy
the rain

Enjoy
the rain

Färgat screentryck utan

Färgat screentryck med

vitt underlag

vitt underlag

mindre än det färgade motivet så att det inte bildas några strimmor.
Med denna metod tillkommer kostnader för en extra tryckfärg och
respektive förkostnaderna för tryck.
Pristips: Färgtryck på vita paraplyer är billigare, eftersom ett vitt
underlag märks. Ett vitt underlag märks även vad det gäller tryck i
silver, guld och svart, som uppvisar en mycket god täckningsgrad.
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Colormagic®
Colormagic®-metoden är ett perfekt sätt att sätta färg på gråtrista
dagar. När ytan blir våt blir Colormagic®-trycket transparent och

Colormagic®

den underliggande färgen synlig.
Screentryck ytan Colormagic®-övertryck

Colormagic®

Colormagic®

Screentryck med Colormagic®-övertryck i torrt skick

Screentryck med Colormagic®-övertryck i vått skick

Transfertryckning
Fotorealistiska motiv eller motiv med mycket fin tonhöjd och
fina gradienter kan realiseras i transfertryck.
Motivet trycks på en bärande folie och överförs genom
värmepåverkan. Neon eller metalliska färger kan även användas
på begäran.
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Laseretikett

Doming

Finns i två färger och i olika storlekar och former. Perfekt för

3D-effekt i lysande färger för ett särskilt anspråksfullt,

personalisering. Okomplicerat, flexibelt och prisvärt. Mycket god

fotorealistiskt resultat. Högvärdig bearbetning av ytan

vidhäftningsförmåga. Kan användas på: Tryckknapp (art. 1083 och

med särskilt hållbar effekt. Kan användas på:

art. 1122), handtag och väskor.

Tryckknapp (art. 1083 och art. 1122), handtag
och väskor.

Lasergravyr

EVA-lasergravyr

Diskret och elegant för exklusiva anspråk. Skarpa konturer och

Greppvänligt handtag med plastisk effekt. Lämpliga paraplyer med

högkvalitativ bearbetning av de allra minsta detaljerna.

mjuka handtag markeras därefter. Kan användas på Paraplyhandtag.

Kan användas på: Paraplyhandtag och mikrofiber-handdukar.
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Efterbehandling genomskinligt överdrag
Genom polyetylen-materialet med hög kvalitet är screentryck med
upp till fyra färger möjligt hos vårt AC standardparaply FARE®-Pure
(art. 7112) och vårt AC-gästparaply FARE®-Pure (art. 2333). Det
bör noteras att högst två eller fyra paneler kan förfinas på begäran.
Mellan två tryckta paneler måste det alltid vara en otryckt panel i det
här fallet.

Individuellt intryck
Förutom synen betraktas hörseln som det sinne som registrerar mest
information. Med det nya AC-paraplyt i mellanstorlek, FARE®-Sound
(art. 7799) kan man dra nytta av denna möjlighet till upplevelseinriktad
kommunikation. Den levereras från lagret med ett avsnitt ur klassikern
”Singin’ in the Rain”, men det går också att använda en jingel, en audiologotyp eller en sound-ikon som spelas upp varje gång paraplyt fälls upp.

Variabel fyllning
Med miniparaplyt FARE®-Fillit (art. 5052) begränsas möjligheterna
endast av dina egna idéer och handtagets storlek! Oavsett om du vill
fylla det med små produkter, lägga in ett presentkort eller en liten
godbit – vi hjälper dig gärna!

Blindprägling
Hos FARE®-microfiber-handdukar är en diskret
behandling i samma ton av en blindprägling med
en maximal storlek på 100 K 70 mm möjlig.

Projektion
Nu har du möjlighet att förmedla en bild, en logga eller ett
reklambudskap även i mörkret. I handtaget på kompaktparaply
FARE®-Shine i oversizeformat (art. 5077) finns en lampa
som projicerar en diabild. Motivet kan omsättas med högst
sju fullständiga färger.
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Specialanpassade produkter

Personlig & mångsidig
Med lite mod, kreativitet och en viss ledtid, kan enskilda speciella produktioner utformas som är helt anpassade
till företagets identitet. Det är värt det: Många av dessa unika objekt har nu blivit verkliga kultföremål.

Referensfärger och -tyger
Du tycker om ett paraply från lagerprogrammet, men hela överdraget
ska ha en annan färg? Eller ska en eller flera färgade områden? Om
du väljer en av våra 18 standardfärger (se. art. 5460), kan sådana
idéer implementeras mycket bra. Vi kan på begäran tillverka tyget
i din individuella färgton.

Wetlook
Först verkar paraplyerna neutrala. Tack vare den speciella
trycktekniken, visas dock en dold konstruktion när det är vått.
Individuella Wetlook-motiv produceras skräddarsydda och är
möjliga på alla FARE®-modeller.

Allround-tryck
En särskilt populär variant med speciella mönster är motiv som
sträcker sig över flera paneler eller som visar en fotorealistisk
representation över hela överdraget. Kilarna skärs till från tryckta
materialet ur banorna, sedan sys de och fästs vid ramen. Små
felaktigheter kan ofta inte undvikas - men den övergripande bilden
är imponerande.

Allover-tryck i Europa
Det perfekta alternativet för Allover-tryck av önskat motiv i små
mängder! Kan beställas på två sätt redan från 48 artiklar, med en
leveranstid på cirka fyra veckor efter frigivningen, så att enskilda
paraplyer kan beställas för "All-inclusive-pris" (utan de initiala
kostnaderna):
1115UK: Med sömlös referens och därför utan
passningsfelaktigheter. Passningskanten blir alltid kantad
med ett svart rör, varför sömmen kan bli lite "vågig".
1115UKA: Har sydda kilar, varför precisionen i passningen
vanligtvis inte kan undvikas i millimeterområdet.
Fördelarna är trycket upp till kanten och perfekt passform
av överdraget på stället.
Mer teknisk information om dessa två modeller hittar
du på sidan 87.
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Unik design
Nästan obegränsad frihet genom specialproduktion av personligt anpassade reklamparaplyer som kännetecknar
ert företag perfekt. Här är några exempel från vår "Paraply-kit":

Transport och utrustning
Efterbehandling

Skärmram

Material och färg

Skaft

Typer av handtag och
materialtyper

Öppningsmekanism

Överdragsmaterial och färg

Skärmram

Beroende på modell finns den högkvalitativa

Med valet av ramen bestämmer du inte bara

Polyester-Pongee i 18 standardfärger till

vindsäkerheten och hanteringskapaciteten.

förfogande. På begäran kan också överdraget

Kombinationen med färgade glasfiberelement

färgas helt enligt dina specifikationer.

möjliggör överraskande effekter.

Beläggning och utrustning

Skaft

Skapa specialeffekter med beläggningar

Förutom trä och stål i olika former,

av färg, metallic eller reflekterande

exempelvis galvaniserad svart eller med

funktioner. Utrustning såsom Teflon™ fabric

färgad plastbeläggning, finns också

protector vattenavstötning och skyddar mot

aluminium eller glasfiber att välja mellan.

föroreningar.

Öppningsmekanism

Handtagstyper och
handtagsmaterial

Handöppnare med skjutreglage, automatisk

Bestäm form och material för att passa din

öppningsmekanism eller miniformatsparaply

smak eller använd enskilda särskilda former,

med dubbelfunktion för enkel öppning och

som till exempel representerar en befintlig

stängning genom knapptryckning - du väljer

produktdesign som ett handtag.

enligt dina önskemål.

Fodral och förpackning
Efterbehandling

Skapa en matchande mantel och använd hela

Lägg till ett motiv med en på egen hand

ytan av tryckta kartonger och presentaskar,

skapad vävd etikett, reflekterande element

för att presentera dig optimalt.

eller en personlig bärrem av plast.
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Exempel på tryck

Variation av designalternativ
FARE®-paraplyer erbjuder gott om utrymme för varje reklambudskap från handtaget upp till spetsen. Många
välkända företag har redan använt dem och deras idéer genomförs med oss. Vilka är dina önskemål?

20

21

YOUR

l
l
e
r
b
um
Kompaktparaplyer
Normalstora paraplyer
Mellanstora paraplyer
Golfparaplyer
Sommar

. . your
t
n
e
m
e
t
a
st

a..

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5012

Tredelad ram med
kromat metallskaft

Plasthandtag med
domingmöjlighet

Kompaktparaply i miniformat
Prisvärt manuellt kompaktparaply med förkromat stålskaft
Vindtäta funktioner för högre flexibilitet på stativet och högre vindsäkerhet, förkromat stålskaft,
handtag med möjlighet till doming

vit

röd

mörkgrön

marinblå

PRODUKTFAKTA

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	90 cm
Längd, ihopfällt

23 cm

Paneler	7
Vikt	241 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	48
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1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

100 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5002

Svart galvaniserad ram

Säkerhetslöpare

Handtag med
domingmöjlighet

Kompaktparaply Topless i miniformat
Attraktivt prissatt kompaktparaply med manuell öppning
Windproof-funktioner för större flexibilitet och stabilitet i blåsiga förhållanden, enkel öppning
med säkerhetslöpare, mjukt handtag med domingmöjlighet

gul

orange

röd

grön

PRODUKTFAKTA

euroblå

marinblå

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	98 cm
Längd, ihopfällt

23 cm

Paneler	8
Vikt	290 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	48

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5008

Säkerhetslöpare

Handtag med
domingmöjlighet

ALU kompaktparaply i miniformat
Ultralätt manuellt kompaktparaply med aluminiumram
Ultralätt manuellt kompaktparaply, mycket lämpligt för handväska tack vare sin låga vikt,
Windproof-funktioner för större flexibilitet och stabilitet i blåsiga förhållanden, enkel öppning
med säkerhetslöpare, mjukt handtag med domingmöjlighet

vit

orange

röd

limegrön

PRODUKTFAKTA

euroblå

marinblå

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	90 cm
Längd, ihopfällt

23 cm

Paneler	8
Vikt	170 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Aluminium
Försäljningsenhet	24
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1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

100 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5052

Svart galvaniserad ram

Säkerhetslöpare

Handtag med
domingmöjlighet

Utrymme för idéer

Mini-kompaktparaply FARE®-Fillit
Kompaktparaply med individuellt ifyllbart, transparent handtag
Enkel hantering med säkerhetslöpare, högvärdigt vindskyddssystem för högsta flexibilitet
på stativet i starka vindar, transparent och individuellt ifyllbart plasthandtag med
möjlighet till reklam

Exempel på användning

vit

orange

röd

limegrön

PRODUKTFAKTA

euroblå

marinblå

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	98 cm
Längd, ihopfällt

29 cm

Paneler	8
Vikt	320 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	48

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

45 cm³ (max.)
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KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5512

Tredelad ram med
kromat metallskaft

Upphöjd kromad
tryckknapp

Handtag med
domingmöjlighet

AC kompaktparaply i miniformat
Prisvärt automatiskt kompaktparaply i elegant design
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, vindtäta funktioner för högre flexibilitet på
stativet och högre vindsäkerhet, förkromat stålskaft, elegant design med förkromade detaljer,
soft-touch-handtag med förkromad tryckknapp, elastiskt snöre och möjlighet till doming

vit

orange

röd

grön

PRODUKTFAKTA

marinblå

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	94 cm
Längd, ihopfällt

30 cm

Paneler	8
Vikt	365 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	48
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1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5070

Windproof-system

Säkerhetslöpare

Topp i kromad finish

Handtag i kromad
design och med
domingmöjlighet

Kompaktparaply i miniformat FiligRain
Findetaljerat manuellt kompaktparaply med kromade delar
Perfekt för handväskan tack vare låg vikt och kompakt storlek, högkvalitativt Windproof-system
för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, attraktivt handtag med elegant kromad finish
och möjlighet till doming, smidig öppning med säkerhetslöpare

röd

marinblå

grå

PRODUKTFAKTA

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	88 cm
Längd, ihopfällt

24 cm

Paneler	6
Vikt	189 g
Ram	3-delad
Duk	100% Extra tunn

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Polyester-pongee
Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	48

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

120 × 30 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5412

Stormsäker automatisk
ram

Handtag med
domingmöjlighet

AOC-mini-kompaktparaply
Prisvärt kompaktparaply met dubbelautomatik och vindskyddssystem
Bekväm dubbelautomatikfunktion för snabb öppning och stängning, högvärdigt
vindskyddssystem för högsta flexibilitet på stativet i starka vindar, bekvämt Soft-Feel-handtag
med integrerad utfällningsknapp, elastiskt dragband och möjlighet till reklam

vit

gul

orange

röd

vinröd

oliv

euroblå

marinblå

grå

svart

PRODUKTFAKTA

limegrön

grön

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	98 cm
Längd, ihopfällt

30 cm

Paneler	8
Vikt	370 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	48

30

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 20 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5042C
Colormagic®

Svart galvaniserad ram

Vid torrt väder
Vid regn och väta

Säkerhetslöpare

Specialtryck som
ändrar färg

Handtag med
domingmöjlighet

Kompaktparaply i miniformat Colormagic®
Färgglatt kompaktparaply med överraskande färgförändring
Duk med speciellt tryck på två paneler: Vitt regnmolnsmotiv som i vått tillstånd blir en färgad
regnbåge. Windproof-funktioner för större flexibilitet och stabilitet i blåsiga förhållanden, enkel
öppning med säkerhetslöpar, mjukt handtag med domingmöjlighet

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

!

Diameter	98 cm
Längd, ihopfällt

24 cm

Paneler	8

OBS:
Underliggande tryckfärg får något sämre mättnad.
Mer info om Colormagic® på s. 15

Vikt	299 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5084

Windproof-system
med Fibertec
sprötkonstruktion

Original waterSAVE
vävmaterial

NY: waterSAVE vävmaterial
>> Information på sidan 12
Färgade sömmar

Handtag med
domingmöjlighet

Kompaktparaply FARE®-Mini Style
Snyggt kompaktparaply med handöppnare och färgade element
Enkel hantering med säkerhetslöpare, högvärdigt vindskyddssystem för högsta flexibilitet på
stativet i starka vindar, flexibla spröt i glasfiber, polyesterväv som certifierats enligt STANDARD
100 by OEKO-TEX® av återvunnet plastmaterial, miljövänligt tack vare original waterSAVE
vävmaterial, tilltalande design med färgade spröt, greppringar och sömmar, Soft-Touch-handtag
med möjlighet till reklam, fodral med färgad söm. Finns även som kompaktparaply (art. 5484,
5584), midsize-paraply (art. 4784) och gästparaply (art. 2384).

svart-gul

svart-orange

svart-magenta

svart-röd

PRODUKTFAKTA

svart-limegrön

svart-euroblå

svart-grå

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	98 cm
Längd, ihopfällt

28 cm

Paneler	8
Vikt	295 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

(återvunnet & waterSAVE)
Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24
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1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5560

Windproof-system

Handtag med
tryckknapp och
domingmöjlighet

Kompaktparaply i miniformat FARE®-AC
Bekvämt automatiskt kompaktparaply med högkvalitativt Windproof-system
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, högkvalitativt Windproof-system
för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, mjukt handtag med silverfärgad
tryckknapp och domingmöjlighet

vit

gul

orange

röd

PRODUKTFAKTA

euroblå

marinblå

ljusgrå

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	100 cm
Längd, ihopfällt

29 cm

Paneler	8
Vikt	354 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5069

Windproof-system

Bärfodral med
karbinhake

Exempel

Walking
Club
Handtag med
domingmöjlighet

Exempel på anbringande av reklam

Kompaktparaply i miniformat SlimLite Adventure
Ultralätt manuellt kompaktparaply med praktisk bärfodral och karbinhake
Högkvalitativt Windproof-system för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden,
kromat stålskaft, lättviktsduk, platsbesparande i extra platt utförande, platt handtag med
domingmöjlighet, karbinhake för fäste på ryggsäck eller väska, passar i handväskan då
det är litet och lätt

limegrön

petrol

marinblå

PRODUKTFAKTA

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	89 cm
Längd, ihopfällt

23 cm

Paneler	6
Vikt	143 g
Ram	3-delad
Duk	100% Extra tunn

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Polyester-pongee
Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24
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1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

60 × 30 mm

25 × 13 mm

25 × 13 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5095

Windproof-system

Handtag av återvunnen plast med
domingmöjlighet

Överdrag i
återvunnen plast

Kompaktparaply i miniformat ÖkoBrella
Hållbart manuellt kompaktparaply med duk gjord av återvunna PET-flaskor
Högkvalitativt Windproof-system för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, smidig
öppning med säkerhetslöpare, vävmaterial i polyesterpongee tillverkat av återvunnet
plastmaterial och certifierat enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX®, handtag tillverkat av
återvunna PET-flaskor, domingmöjlighet

röd

limegrön

petrol

marinblå

PRODUKTFAKTA

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	98 cm
Längd, ihopfällt

27 cm

Paneler	8
Vikt	302 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

(återvunnet)
Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	48

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5565

Windproof-system

Handtag med
tryckknapp och
domingmöjlighet

Kompaktparaply i miniformat FARE®-AC
Praktiskt automatiskt kompaktparaply i en enhetlig färgskala
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, högkvalitativt Windproof-system för maximal
ramflexibilitet i stormiga förhållanden, mjukt handtag med silverfärgad tryckknapp, elastisk
bärrem och domingmöjlighet, attraktivt fodral. Finns även som alternativt kompaktparaply
(5460), normalstort paraply (7560) samt golfparaply (7580).

vit

röd

limegrön

petrol

PRODUKTFAKTA

lila

euroblå

marinblå

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	92 cm
Längd, ihopfällt

28 cm

Paneler	8
Vikt	336 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24
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1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5071

Stormsäker ram med
säkerhetslöpare

3M™ Scotchlite™
reflexer

Exklusivt ergonomiskt
handtag

Kompaktparaply i miniformat Safebrella®
Raffinerat mini paraply, öppnas med ena handen, med snygga
reflexer i panelhörnen
Enkel hantering med säkerhetslöpare, högvärdigt vindskyddssystem för högsta flexibilitet
på stativet i starka vindar, väv med 3M™ Scotchlite™ Reflective Material i panelhörnen som
modedetalj utan skyddsfunktion, ergonomiskt utformat exklusivt handtag, bekvämt fodral med
tryckknapp, utmärkt med reddot design award honourable mention 2011. Andra Safebrella®paraplyer: 5171, 5471, 5571 och 7571.

marinblå

ljusgrå

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	98 cm
Längd, ihopfällt

27 cm

Paneler	6
Vikt	265 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

110 × 45 mm
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KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 9159

Windproof-system

Handtag med
domingmöjlighet

Överdrag i
återvunnen plast
Fodralet blir
shoppingkasse

Handla hållbart i alla väder
Mini-kompaktparaply ÖkoBrella Shopping
Hållbart kompaktparaply med handöppnare, med shoppingkasse
Enkel hantering med säkerhetslöpare, högvärdigt vindskyddssystem för högsta flexibilitet
på stativet i starka vindar, STANDARD by OEKO-TEX® certifierad polyester-pongee material
i återvunnen plast, bekvämt Soft-Feel-handtag med elastiskt dragband och möjlighet
till reklam, fodral med blixtlås, kan även användas som praktisk shoppingkassa med
förvaringsfack för paraplyt

vit

röd

limegrön

marinblå

PRODUKTFAKTA

grå

Exempel på anbringande av reklam

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	98 cm
Längd, ihopfällt

25 cm

Paneler	8
Vikt	265 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

(återvunnet)
Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	48
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1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm 85 × 15 mm

100 × 60 mm

120 × 25 mm

200 × 250 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5460

Windproof-system

Handtag med
tryckknapp och
domingmöjlighet

Kompaktparaply i miniformat FARE®-AOC
Praktiskt tvåvägs automatiskt kompaktparaply i enhetlig färgställning
Bekväm automatisk öppna/stäng-funktion, högkvalitativt Windproof-system för maximal
ramflexibilitet i stormiga förhållanden, mjukt färgmatchande handtag med silverfärgad
tryckknapp, elastisk snodd och möjlighet till doming, fodral med svart piping. Finns även som
annat kompaktparaply (art 5565), som normalstort (art 7560) samt golfparaply (art 7860).

vit

gul

orange

magenta

röd

ljusgrön

limegrön

mynta

petrol

ljusblå

cyan

ljuslila

lila

euroblå

PRODUKTFAKTA

marinblå

ljusgrå

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	97 cm
Längd, ihopfällt

28 cm

Paneler	8
Vikt	339 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24
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1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5584

Windproof-system
med Fibertec
sprötkonstruktion

Original waterSAVE
vävmaterial

Färgade sömmar

NY: waterSAVE vävmaterial
>> Information på sidan 12
Handtag med
domingmöjlighet

Kompaktparaply FARE®-AC-Mini Style
Trendigt kompaktparaply med färgade element och automatisk funktion
Bekväm automatikfunktion för snabb öppning, högvärdigt vindskyddssystem för högsta
flexibilitet på stativet i starka vindar, flexibla spröt i glasfiber, polyesterväv som certifierats enligt

Färgade handtagsringar

STANDARD 100 by OEKO-TEX® av återvunnet plastmaterial, miljövänligt tack vare original
waterSAVE vävmaterial, tilltalande design med färgade spröt, greppringar och sömmar, SoftTouch-handtag med utfällningsknapp och möjlighet till reklam, bekvämt fodral med färgade
sömmar och matchande elastiskt dragband. Finns även som kompaktparaply (art. 5084, 5484),
midsize-paraply (art. 4784) och gästparaply (art. 2384).

svart-vit

svart-gul

svart-orange

svart-magenta

PRODUKTFAKTA

svart-röd

svart-limegrön

svart-petrol

svart-euroblå

svart-marinblå

svart-grå

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	94 cm
Längd, ihopfällt

28 cm

Paneler	8
Vikt	325 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

(återvunnet & waterSAVE)
Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5547

Stormsäker automatisk
ram

Handtag med
tryckknapp och
domingmöjlighet

Kompaktparaply i miniformat FARE®-AC Plus
Stabilt mini paraply, automatik, med reflekterande
passpoaler utan skyddsfunktion
Bekväm automatikfunktion för snabb öppning, högvärdigt vindskyddssystem för högsta
flexibilitet på stativet i starka vindar, väv med snygga reflexpasspoaler i silver utan
skyddsfunktion, Soft-Touch-handtag med glänsande utfällningsknapp och möjlighet till reklam,
iögonenfallande fodral med snygga reflexpasspoaler

vit

neongul

neonorange

marinblå

PRODUKTFAKTA

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	100 cm
Längd, ihopfällt

31 cm

Paneler	8
Vikt	375 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24
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1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5402

Stormsäker automatisk
ram

Elegant soft-touch rund
krokhandtag

AOC kompaktparaply i miniformat
Klassiskt dubbelautomatiskt kompaktparaply med elegant runt krokhandtag
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning och stängning, högkvalitativt Windproof-system
för maximal flexibilitet hos ramen i starka vindbyar, runt Softtouch-handtag med tryckknapp

marinblå

grå

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	98 cm
Längd, ihopfällt

32 cm

Paneler	8
Vikt	414 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	48

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

43

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5171

Stormsäker ram

3M™ Scotchlite™
reflexer

Ett tryck: Fast vitt sken

Två tryck: Blinkande
rött sken

Kompaktparaply i miniformat Safebrella® LED
Raffinerat mini paraply, öppnas med ena handen, med snygga
reflexer och LED-lampa
Enkel hantering med säkerhetslöpare, högvärdigt vindskyddssystem för högsta flexibilitet
på stativet i starka vindar, väv med 3M™ Scotchlite™ Reflective Material i panelhörnen som
modedetalj utan skyddsfunktion, Soft-Touch-handtag med möjlighet till reklam och svängbar
LED-lampa, lamphuvud (inkl. knappceller) kan ställas in till vitt stadigt sken eller rött blinkande
ljus, bekvämt fodral med tryckknapp. WEEE-reg.nr DE 14360689. Andra Safebrella®-paraplyer:
5071, 5471, 5571 och 7571.

röd

marinblå

grå

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	98 cm
Längd, ihopfällt

27 cm

Paneler	6
Vikt	266 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	12
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1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

110 × 45 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5529

Windproof-system
med Fibertec
sprötkonstruktion

Rosette anpassad för
att täcka den invändiga
färgen

Sömmar, topp och
låsband i samma färg
som insidan

Handtag med
tryckknapp och
domingmöjlighet

AC kompaktparaply i miniformat FARE®-Doubleface
Snyggt automatiskt miniparaply med tvåfärgad väv
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, högvärdigt Windproof-system för högsta
flexibilitet på stativet i starka vindar, tvåfärgad väv i harmonisk färgkombination med
matchande färg på in- och utsida, kant, rosett och fästband i en färg som passar vävens
insida, väv med invändig beläggning, bekvämt soft-feel-handtag med inbyggd tryckknapp
och möjlighet till reklam, färgad handrem, fodral med färgad passpoal. Finns även som
standardparaply (art 1159).

limegrön/grå

marinblå/

grå/koppa

svart/silver

PRODUKTFAKTA

svart/guld

svart/röd

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	100 cm
Längd, ihopfällt

31 cm

Paneler	8
Vikt	395 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

120 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5468

Windproof-system

Handtag med
tryckknapp och
domingmöjlighet

AOC-mini-kompaktparaply FARE®-Camouflage
Snyggt kompaktparaply med dubbelautomatik och
tilltalande camouflagemönster
Bekväm dubbelautomatikfunktion för snabb öppning och stängning, högvärdigt
vindskyddssystem för högsta flexibilitet på stativet i starka vindar, bekvämt Soft-Feel-handtag
med integrerad utfällningsknapp, elastiskt dragband och möjlighet till reklam, fodral med svarta
passpoaler. Finns även som standardparaply (art 1118).

oliv-kombi

gråa nyanser

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	97 cm
Längd, ihopfällt

28 cm

Paneler	8
Vikt	370 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Kamouflagemönster visas endast som ett prov, varje panel på varje paraply ser annorlunda ut.
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Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5649
Exe

mp

el p

åa

nbr

ing

Windproof-system
med Fibertec
sprötkonstruktion

and

ea
v re

klam

Handtag med dubbla
domingmöjligheter

Kompaktparaply FARE®-AOC Square
Iögonfallande, kvadratiskt kompaktparaply med tvåvägsautomatik
Högkvalitativt Windproof-system för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, bekväm
automatisk funktion för snabb öppning och stängning, fyrkantigt svart handtag med silverfärgad
tryckknapp och dubbla domingmöjligheter, kvadratisk format fodral

röd

limegrön

marinblå

grå

PRODUKTFAKTA

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Bredd paraply	88 cm
Djup paraply

88 cm

Längd, ihopfällt	31 cm
Paneler	8
Vikt	398 g
Ram	3-delad

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Duk	100% Polyester-pongee
Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 120 mm
3 = 240 mm

1 = 100 mm
2 = 100 mm
3 = 100 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

42 × 16 mm
20 × 20 mm

42 × 16 mm
20 × 20 mm
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KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5415

Windproof-system
med Fibertec
sprötkonstruktion

Handtag med
domingmöjlighet

AOC kompaktparaply i
oversizeformat FARE®-Contrary
Trendigt dubbelautomatiskt-kompaktparaply med omvänd öppningsoch stängningsmekanism
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning och stängning, högkvalitativt Windproof-system
för maximal flexibilitet hos ramen i starka vindbyar, glasfiberram som öppnar från insidan utåt,
Softtouch-handtag med inbyggd tryckknapp och möjlighet att applicera reklam, bekvämt fodral
med kardborreförslutning. Finns även som standardparaply (art 7715, 7719).

Vid stängning dras den
våta sidan inåt
vit

röd

marinblå

grå

PRODUKTFAKTA

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

31 cm

Paneler	8
Vikt	395 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24
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1 = 170 mm
2 = 100 mm
3 = 200 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5640

Windproof-system
med Fibertec
sprötkonstruktion

Snygga reflexpasspoaler i silver

Handtag i aluminiumfinish, med
domingmöjlighet

Kompaktparaply i oversizeformat FARE®-AOC
Iögonenfallande paraply, dubbelautomatik, oversize, med reflekterande
passpoaler utan skyddsfunktion
Bekväm dubbelautomatikfunktion för snabb öppning och stängning, högvärdigt
vindskyddssystem för högsta flexibilitet på stativet i starka vindar, flexibla spröt i glasfiber,
kromad stålkrycka, väv med snygga reflexpasspoaler i silver utan skyddsfunktion, handtag i
aluminiumfinish med integrerad utfällningsknapp och möjlighet till reklam

röd

marinblå

grå

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

30 cm

Paneler	8
Vikt	415 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

110 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5484

NY: waterSAVE vävmaterial
>> Information på sidan 12

Windproof-system
med Fibertec
sprötkonstruktion

Original waterSAVE
vävmaterial

Färgade sömmar

Färgade handtagsringar

Kompaktparaply FARE®-AOC-Mini Style
Trendigt kompaktparaply, dubbelautomatik med färgade element
Bekväm dubbelautomatikfunktion för snabb öppning och stängning, högvärdigt
vindskyddssystem för högsta flexibilitet på stativet i starka vindar, flexibla spröt i glasfiber,

Handtag med
domingmöjlighet

polyesterväv som certifierats enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX® av återvunnet plastmaterial,
miljövänligt tack vare original waterSAVE vävmaterial, snygg design med färgade spröt,
greppringar och sömmar, bekvämt Soft-Touch-handtag med inbyggd utfällningsknapp och
möjlighet till reklam, praktiskt fodral med färgade sömmar och bärremmar. Finns även som
kompaktparaply (art. 5084, 5584), midsize-paraply (art. 4784) och gästparaply (art. 2384).

svart-vit

svart-gul

svart-orange

svart-magenta

PRODUKTFAKTA

svart-röd

svart-limegrön

svart-petrol

svart-euroblå

svart-marinblå

svart-grå

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	97 cm
Längd, ihopfällt

28 cm

Paneler	8
Vikt	343 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

(återvunnet & waterSAVE)
Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24
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1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5601

Windproof-system
med Fibertec
sprötkonstruktion

Handtag med
domingmöjlighet

AOC XL kompakt gästparaply
Stort helautomatiskt gästparaply för två personer, tvåfärgat handtag
Högkvalitativt Windproof-system för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, bekväm
automatisk funktion för snabb öppning och stängning, tvåfärgat handtag med tryckknapp och
möjlighet till doming, stor diameter för flera personer

röd

limegrön

marinblå

grå

PRODUKTFAKTA

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	123 cm
Längd, ihopfällt

35 cm

Paneler	8
Vikt	447 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 180 mm
2 = 150 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5639

Windproof-system
med Fibertec
sprötkonstruktion

Skydda med färgad
kilsömslang

Matt/glansigt indelat
handtag och handledsrem i matchande
kontrasterande färg

Handtag med
tryckknapp och
domingmöjlighet

AOC kompaktparaply i oversizeformat FARE®-Seam
Elegant kompaktparaply i oversizeformat med automatiskt öppning/stängning
och färgglada accenter
Bekväm automatisk funktion i båda riktningarna för snabb öppning och stängning, högvärdigt
Windproof-system för högsta flexibilitet på stativet i starka vindar, snygg dekorativ detalj
på väven med färgade kilsömspasspoaler, matt/glansigt soft-touch-handtag med inbyggd
tryckknapp och möjlighet till reklam, färgad handrem, fodral med tryckknapp och färgad
passpoal. Finns även som mellanstort paraply (art 4399).

svart-gul

svart-orange

svart-röd

svart-limegrön

PRODUKTFAKTA

svart-blå

svart-euroblå

svart-ljusgrå

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	104 cm
Längd, ihopfällt

31 cm

Paneler	8
Vikt	394 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24
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1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

110 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5062

Windproof-system

Säkerhetslöpare

Väger bara 95 g!
Plasthandtag med
domingmöjlighet

Kompaktparaply i miniformat FiligRain Only95
Filigrant miniparaply i ultralätt utförande med manuell öppning
Enkel hantering tack vare säkerhetsmekanism, högvärdigt Windproof-system för högsta
flexibilitet på stativet i starka vindar, svart aluminiumkrycka, extra lätt väv, plasthandtag
i matt svart med möjlighet till reklam, lätt att ha med i väskan tack vare ultralåg
vikt och kompakt storlek

kräm

magenta

röd

PRODUKTFAKTA

limegrön

marinblå

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	88 cm
Längd, ihopfällt

20 cm

Paneler	6
Vikt	95 g
Ram	3-delad
Duk	100% Extra tunn

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Polyester-pongee
Handtag	Plast
Skaft	Aluminium
Försäljningsenhet	48

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

60 × 5 mm

120 × 30 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5077

Windproof-system

Säkerhetslöpare

Integrerad
LED-projektionslampa
Soft-touch-handtag
med projektionslampa

Här kan din egna logga lysa

Kompaktparaply i oversizeformat FARE®-Shine
Manuellt kompaktparaply i oversizeformat med projektionslampa i handtaget
Enkel hantering med säkerhetsskjutknapp, högvärdigt vindskyddssystem för högsta flexibilitet
på stativet i starka vindar, bekvämt soft-touch-handtag med unik lysfunktion, praktiskt
bärfodral med tryckknapp

vit

röd

marinblå

grå

PRODUKTFAKTA

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

29 cm

Paneler	8
Vikt	334 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	12
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1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

110 × 45 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5455

Windproof-system
med Fibertec
sprötkonstruktion

Topp med däckmönster

Soft-touch-handtag
med däckmönster samt
inbyggd tryckknapp och
möjlighet till reklam

AOC kompaktparaply i miniformat FARE®-Profile
Exklusivt dubbelautomatiskt kompaktparaply med däckprofil-design-element
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning och stängning, högkvalitativt Windproof-system
för maximal flexibilitet hos ramen i starka vindbyar, stabila glasfiberspröt med gråa leder,
handvänligt mjukt handtag med inbyggd tryckknapp och möjlighet att anbringa reklam, bekvämt
fodral med tryckknapp. Finns även som golfparaplyer (art 7355).

vit

röd

marinblå

grå

PRODUKTFAKTA

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	97 cm
Längd, ihopfällt

30 cm

Paneler	8
Vikt	370 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

120 × 18 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5571

Windproof-system

3M™ Scotchlite™
reflexer

Ett tryck: Fast vitt sken

Två tryck: Blinkande
rött sken

AC kompaktparaply i miniformat Safebrella® LED
Raffinerat mini paraply, automatik, med snygga reflexer och LED-lampa
Bekväm automatikfunktion för snabb öppning, högvärdigt vindskyddssystem för högsta
flexibilitet på stativet i starka vindar med ytterst flexibel Fibertec-sprötkonstruktion, kromad
stålkrycka, väv med 3M™ Scotchlite™ Reflective Material i panelhörnen som modedetalj
utan skyddsfunktion, Soft-Touch-handtag med möjlighet till reklam och svängbar LED-lampa,
lamphuvud (inkl. knappceller) kan ställas in till vitt stadigt sken eller rött blinkande ljus, bekvämt
fodral med tryckknapp. WEEE-reg.nr DE 14360689. Andra Safebrella®-paraplyer: 5071,
5171, 5471 och 7571.

röd

marinblå

grå

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	98 cm
Längd, ihopfällt

34 cm

Paneler	8
Vikt	397 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	12
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1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

40 × 6 mm

40 × 6 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5429

Windproof-system

Miljövänligt
Bambuhandtag med
tryckknapp och möjlighet till doming

Bambuhandtag

Överdrag i
återvunnen plast

AOC kompaktparaply i miniformat ÖkoBrella

bringande av

an
Exempel på

reklam

Robust kompaktparaply med dubbelautomatik och väv av
återvunna PET-flaskor
Bekväm automatisk funktion i båda riktningarna för snabb öppning och stängning,
högvärdigt vindskyddssystem för högsta flexibilitet på stativet i starka vindar, vävmaterial i
polyesterpongee tillverkat av återvunnet plastmaterial och certifierat enligt STANDARD 100
by OEKO-TEX®, handtag av bambu med tryckknapp och möjlighet till doming. Finns även som
mellanstort paraply (art 7379).

vit

röd

limegrön

petrol

PRODUKTFAKTA

marinblå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	98 cm
Längd, ihopfällt

28 cm

Paneler	8
Vikt	310 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

(återvunnet)
Handtag	Bambu
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5780

Windproof-system med
FARE®-FlexBar spröt

Säkerhetslöpare

Transparent handtag
i titanfinish med
domingmöjlighet

ALU kompaktparaply Mini Windfighter
Extremt robust manuellt kompaktparaply med högflexibel sprötkonstruktion
Aluminiumram i titanfinish, hög kvalitativt Windproof-system med flexibla FARE FlexBar
plastspröt för högre flexibilitet och stabilitet i blåsiga förhållanden, vatten- och smutsavvisande
egenskaper tack vare Teflon™ fabric protector, enkel öppning med säkerhetslöpare, transparent
löpare, mjukt handtag i titanfinish med domingmöjlighet, praktisk fodral med nät

röd

euroblå

marinblå

grå

PRODUKTFAKTA

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	97 cm
Längd, ihopfällt

23 cm

Paneler	8
Vikt	250 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Aluminium
Försäljningsenhet	12
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1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

80 × 40 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5593

Windproof-system

Molndesign inuti (svart
utsida)

Insida med trädmotiv
(svart utsida)

Insida med skyskrapemotiv (svart utsida)

AC kompaktparaply i miniformat FARE®-Nature
Handtag med
domingmöjlighet

Neutralt automatiskt kompaktparaply med färgglatt insidigt tryck
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, högkvalitativt Windproof-system för
maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, mjukt handtag med upphöjd tryckknapp och
domingmöjlighet. Finns även som standardparaply (art 1193).

svart/molnmotiv

svart/skog

svart/skyskrapor

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	100 cm
Längd, ihopfällt

30 cm

Paneler	8
Vikt	371 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5470

Windproof-system
med Fibertec
sprötkonstruktion

Handtag med kromad
tryckknapp

Handtag med
domingmöjlighet

AOC kompaktparaply i miniformat RainLite Trimagic
Beprövat tvåvägs automatiskt kompaktparaply med
högflexibel sprötkonstruktion
Bekväm automatik för snabb öppning och stängning, högkvalitativt Windproof-system med
Fibertec sprötkonstruktion för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, vatten- och
smutsavvisande egenskaper tack vare Teflon™ fabric protector tygskydd, bekvämt handtag med
kromad tryckknapp och möjlighet till doming, praktiskt fodral med elastiskt band

vit

orange

röd

limegrön

PRODUKTFAKTA

grön

petrol

marinblå

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	97 cm
Längd, ihopfällt

28 cm

Paneler	7
Vikt	355 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	12
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1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5899

Windproof-system
med Fibertec
sprötkonstruktion

Exklusivt plasthandtag
med tryckknapp

AOC kompaktparaply FARE®-4-Two
Miniparaply i oversizeformat med automatisk öppning/
stängning och ovanlig form
Bekväm automatisk funktion i båda riktningarna för snabb öppning och stängning, högvärdigt
Windproof-system för högsta flexibilitet på stativet i starka vindar, avancerad konstruktion
med två toppar för större plats, förkromad stålkrycka, formskönt soft-feel-handtag med svarta
applikationer och integrerad tryckknapp

vit

röd

marinblå

grå

PRODUKTFAKTA

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Bredd paraply	117 cm
Djup paraply

92 cm

Längd, ihopfällt	33 cm
Paneler	8
Vikt	466 g
Ram	3-delad

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Duk	100% Polyester-pongee
Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

1 = 210 mm
2 = 130 mm
3 = 360 mm

130 × 15 mm

120 × 45 mm
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KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5644

Windproof-system
med Fibertec
sprötkonstruktion

Original waterSAVE
vävmaterial

Färglackerad käpp
och färgade länkar

Stålkrycka i färg

Matt/glänsande SoftFeel-handtag med färgkantad utfällningsknapp

AOC-oversize-kompaktparaply FARE®-Colorline
Snyggt kompaktparaply med dubbelautomatik, oversize, med färgat
skaft och färgade länkar
Bekväm automatikfunktion för snabb öppning och stängning, högvärdigt vindskyddssystem
för högsta flexibilitet på stativet i starka vindar, stabila spröt i glasfiber med färgade länkar,
färgad stålkäpp, polyesterväv som certifierats enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX® av
återvunnet plastmaterial, miljövänligt tack vare original waterSAVE vävmaterial, matt/glänsande
kontrasterande Soft-Feel-handtag med färgkantad utfällningsknapp och möjlighet till doming

svart-gul

svart-orange

svart-röd

svart-limegrön

PRODUKTFAKTA

svart-euroblå

svart-ljusgrå

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

32 cm

Paneler	8
Vikt	383 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

(återvunnet & waterSAVE)
Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24
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1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

100 × 35 mm

120 × 45 mm

20 × 20 mm

20 × 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5655

Windproof-system
med Fibertec
sprötkonstruktion

Mörkgrått handtag i
speciell silverfinish med
handtagsring

Handtag med
domingmöjlighet

Domingsexempel,
kostnad tillkommer

AOC kompaktparaply i
oversizeformat FARE®-Gearshift
Stilfullt tvåvägs automatiskt kompaktparaply med exklusivt
växelspaksformat handtag
Handtag i form av en växelspak i matt silverfärg och med domingmöjlighet (på änden), stabilt
skaft i glasfiber och plast, högkvalitativ sprötkonstruktion av glasfiber och plast, bekväm
automatisk öppna/stäng-funktion, högkvalitativt Windproof-system för maximal ramflexibilitet
i stormiga förhållanden, vatten- och smutsavvisande egenskaper tack vare Teflon™ fabric
protector, praktiskt fodral med tryckknapp. Finns även som mellanstort paraply (art 4155).

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

32 cm

Paneler	8
Vikt	412 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

110 × 45 mm

ø 25 mm

ø 25 mm
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KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5480

Windproof-system

Aluminiumskaft med
handtagsring

Handtag med
tryckknapp och
domingmöjlighet

AOC kompaktparaply i miniformat Trimagic Safety
Praktiskt tvåvägs automatiskt kompaktparaply med patenterat
säkerhetsstängningssystem
Patenterad ram (DE Pat Nr 10 2008 057 825 B4 / DOS 10 2009 058 416), bekväm automatisk
funktion för snabb öppning, säkerhetsstängning med s k stop-and-go-automatik, högkvalitativt
Windproof-system med extremt flexibel Fibertec sprötkonstruktion för maximal ramflexibilitet
i stormiga förhållanden, vatten- och smutsavvisande egenskaper tack vare Teflon™ fabric
protector tygskydd, handtag med silverfärgad tryckknapp och domingmöjlighet, belönades med
PROMO FritzAWARD "Best Innovation 2010"

vit

röd

limegrön

marinblå

PRODUKTFAKTA

grå

mullvad

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	98 cm
Längd, ihopfällt

30 cm

Paneler	8
Vikt	307 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Aluminium
Försäljningsenhet	12
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1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5477

Reflekterande beläggning som
matchar vävens färg
på 2 paneler ...

Windproof-system
med Fibertec
sprötkonstruktion

2 kilar och passpoaler
med snygga färgad,
reflekterande
beläggning

Handtag med
domingmöjlighet

... och på passpoalerna
på övriga 6 paneler
AOC kompaktparaply i
miniformat FARE®-ColorReflex
Trendigt mini paraply, dubbelautomatik, med reflekterande ytterbeläggning
utan skyddsfunktion på två paneler
Bekväm automatisk funktion i båda riktningarna för snabb öppning och stängning, högvärdigt
Windproof-system för högsta flexibilitet på stativet i starka vindar, två paneler och snygga
passpoaler med reflekterande beläggning färgmatchande till väven, utan skyddsfunktion, softfeel-handtag med inbyggd tryckknapp och möjlighet till reklam, fodral med reflexpasspoal. Finns
även som golfparaplyer (art 7377).

röd

limegrön

marinblå

silvergrå

PRODUKTFAKTA

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	96 cm
Längd, ihopfällt

30 cm

Paneler	8
Vikt	343 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

120 × 20 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5489

Windproof-system

Duk, fodral och bärrem
med dekorativa röda
sömmar

Duk med strukturdesign

AOC kompaktparaply i miniformat
Trimagic Safety Redline

Handtag med
tryckknapp och
domingmöjlighet

Sportigt tvåvägs automatiskt kompaktparaply med patenterat
säkerhetsstängningssystem
Attraktiv design tack vare röda sömmar på duken, mönstrad duk, bekväm automatisk funktion
för snabb öppning, säkerhetsstängning med s k stop-and-go-automatik, patenterad ram (DE
Pat Nr 10 2008 057 825 B4 / DOS 10 2009 58 416), kromat aluminiumskaft, högkvalitativt
Windproof-system för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, låsband och bärrem,
vatten- och smutsavvisande egenskaper tack vare Teflon™ fabric protector tygskydd, mjukt
handtag med integrerad tryckknapp och möjlighet till doming

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	98 cm
Längd, ihopfällt

29 cm

Paneler	8
Vikt	305 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Aluminium
Försäljningsenhet	12
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1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5690

Windproof-system med
FARE®-FlexBar spröt

Handtag med
tryckknapp

Handtag med
domingmöjlighet

AOC kompaktparaply i
oversizeformat Magic Windfighter
Extremt robust tvåvägs automatiskt stort kompaktparaply
Bekväm automatisk öppna/stäng-funktion, högkvalitativt Windproof-system med flexibla FARE
FlexBar plastspröt för en högre flexibilitet och stabilitet i blåsiga förhållanden, vatten- och
smutsavvisande egenskaper tack vare Teflon™ fabric protector tygskydd, mjukt handtag med
platt tryckknapp och domingmöjlighet, praktiskt fodral med nätinlägg och praktisk dragsko

röd

limegrön

euroblå

marinblå

PRODUKTFAKTA

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

30 cm

Paneler	8
Vikt	378 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

80 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5691

Windproof-system med
FARE®-FlexBar spröt

Handtag med
tryckknapp och
domingmöjlighet

AOC kompaktparaply i oversizeformat Magic
Windfighter Flat Black
Platt tvåvägs automatiskt stort paraply i speciellt utförande med
platsbesparande fodral
Kompakt storlek tack vare platt ram, bekväm automatisk öppning / stängningsfunktion,
högkvalitativt Windproof-system med flexibla FARE®-FlexBar plastspröt för högre flexibilitet och
stabilitet i blåsiga förhållanden, vatten- och smutsavvisande egenskaper tack vare Teflon™ fabric
protector tygskydd, mjukt handtag med platt tryckknapp och domingmöjlighet, format fodral

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

31 cm

Paneler	8
Vikt	375 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	12
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1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5606

Windproof-system med
FARE®-FlexBar spröt

Handtag med
tryckknapp och
domingmöjlighet

AOC kompakt gästparaply Jumbomagic Windfighter
Extremt stabilt tvåvägs automatiskt och kompakt golfparaply för två personer
Hög kvalitativt Windproof-system med flexibla FARE®-FlexBar plastspröt för högre flexibilitet
och stabilitet i blåsiga förhållanden, bekväm automatisk funktion för snabb öppning och
stängning, vatten- och smutsavvisande egenskaper tack vare Teflon™ fabric protector, mjukt
handtag med platt tryckknapp och domingmöjlighet, praktiskt fodral med nätinläg och dragsko

euroblå

marinblå

grå

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	124 cm
Längd, ihopfällt

34 cm

Paneler	8
Vikt	515 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 180 mm
2 = 150 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5471

Windproof-system
med Fibertec
sprötkonstruktion

3M™ Scotchlite™
reflexer

Ett tryck: Fast vitt sken

Två tryck: Blinkande
rött sken

AOC kompaktparaply i miniformat Safebrella® LED
Raffinerat miniparaply, dubbelautomatik, med snygga reflexer och LED-lampa
Bekväm dubbelautomatikfunktion för snabb öppning, högvärdigt vindskyddssystem för
högsta flexibilitet på stativet i starka vindar med ytterst flexibel Fibertec-sprötkonstruktion,
kromad stålkrycka, väv med 3M™ Scotchlite™ Reflective Material i panelhörnen som snygg
detalj utan skyddsfunktion, vatten- och smutsavvisande vävegenskaper med original Teflon™
fiberskydd, Soft-Touch-handtag med möjlighet till reklam och svängbar LED-lampa, lamphuvud
(inkl. knappceller) kan ställas in till vitt stadigt sken eller rött blinkande ljus, utmärkt med
reddot design award 2012. WEEE-reg.nr DE 14360689. Andra Safebrella®-paraplyer: 5071,
5171, 5571 och 7571.

röd

marinblå

grå

mörkgrå

PRODUKTFAKTA

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	97 cm
Längd, ihopfällt

32 cm

Paneler	7
Vikt	394 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	12
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1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

120 × 45 mm

40 × 6 mm

40 × 6 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5680

Windproof-system med
FARE®-FlexBar spröt

Handtag med
tryckknapp och
domingmöjlighet

AOC kompaktparaply Nanobrella Square
Prisbelönt tvåvägs automatiskt kompaktparaply med
iögonfallande kvadratisk form
Praktisk automatisk funktion för snabb öppning och stängning, högkvalitativt Windproofsystem med flexibla FARE®-FlexBar plastspröt för en högre flexibilitet och stabilitet i
blåsiga förhållanden, vatten- och smutsavvisande egenskaper tack vare nano-beläggning,
mjukt handtag med platt tryckknapp och domingmöjlighet, praktiskt fodral, vinnare av
reddot design award 2008

nattblå

NOMINATED

antracitgrå

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Bredd paraply	88 cm
Djup paraply

88 cm

Längd, ihopfällt	30 cm
Paneler	8
Vikt	373 g
Ram	3-delad

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Duk	100% Polyester-pongee
Handtag	Plast
Skaft	Aluminium, Stål
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 120 mm
3 = 240 mm

1 = 100 mm
2 = 100 mm
3 = 100 mm

85 × 10 mm

20 × 10 mm

20 × 10 mm
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KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5659
PREMIUM

Windproof-system
med Fibertec
sprötkonstruktion

Ovandel i metall

Original waterSAVE
vävmaterial

Handtag i läderimitation
med metallelement

Soft-Feel-/metallhandtag med integrerad
tryckknapp och möjlighet till reklam

AOC-oversize-kompaktparaply FARE®-Steel
Snyggt kompaktparaply med dubbelautomatik, oversize, med
kromade metalldetaljer
Bekväm dubbelautomatikfunktion för snabb öppning och stängning, högvärdigt
vindskyddssystem för högsta flexibilitet på stativet i starka vindar, flexibla spröt i glasfiber
med silvriga länkar, polyesterväv som certifierats enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX®
av återvunnet plastmaterial, miljövänligt tack vare original waterSAVE vävmaterial, silvriga
metallspetsar, bekvämt Soft-Feel-/metallhandtag med integrerad utfällningsknapp och möjlighet
till reklam, formskönt fodral

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

31 cm

Paneler	8
Vikt	485 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

(återvunnet & waterSAVE)
Handtag	Metall, Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	12
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1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

150 × 45 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5663
PREMIUM

Windproof-system
med Fibertec
sprötkonstruktion

Svart plasthandtag med
träimitation

AOC kompaktparaply i oversizeformat Stormmaster
Extremt robust tvåvägs automatiskt kompaktparaply med
högflexibel sprötkonstruktion
Extremt robust sprötkonstruktion gjord av plast och glasfiber, högkvalitativt Windproof-system
för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, praktisk automatisk funktion för snabb
öppning och stängning, vatten- och smutsavvisande duk med slitstark nano-beläggning, elegant
handtag med inlägg av träimitation, levereras i högkvalitativ presentask

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

34 cm

Paneler	8
Vikt	562 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	12
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1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5675
PREMIUM

Windproof-system
med Fibertec
sprötkonstruktion

Träkrycka med kromad
tryckknapp

AOC mellanstort kompaktparaply RainLite Classic
Klassiskt tvåvägs automatiskt kompakt mellanstort
paraply med äkta trähandtag
Praktisk automatisk funktion för snabb öppning och stängning, högkvalitativt Windproof-system
med extremt flexibel Fibertec-sprötkonstruktion för en maximal flexibilitet och stabilitet i blåsiga
förhållanden, vatten-l och smutsavvisande egenskaper tack vare Teflon™ fabric protector,
exklusiv kromad krycka med tryckknapp

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	110 cm
Längd, ihopfällt

36 cm

Paneler	7
Vikt	444 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Äkta trä
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 200 mm
2 = 130 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

120 × 45 mm
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KOMPAKTPARAPLYER

Artikel 5699

Windproof-system med
FARE®-FlexBar spröt

Snygga reflexpasspoaler i silver

Mjukt handtag med
carbonlook

AOC kompaktparaply i oversizeformat
Magic Windfighter Carbon
Modernt miniparaply, dubbelautomatik, oversize, med handtag i
snyggt carbon-imitation
Bekväm dubbelautomatikfunktion för snabb öppning och stängning, högvärdigt
vindskyddssystem med ytterst flexibla FARE®FlexBar plastspröt för högre stabilitet i
starka vindar, väv med snygga reflexpasspoaler i silver utan skyddsfunktion, vatten- och
smutsavvisande vävegenskaper med original Teflon™ fiberskydd, snyggt Soft-Touch-handtag
med detaljer i carbon-imitation och integrerad utfällningsknapp

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

32 cm

Paneler	8
Vikt	410 g
Ram	3-delad
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Aluminium, Stål
Försäljningsenhet	12
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1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

85 × 10 mm

80 × 30 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 6905

Windproof-system med
säkerhetslöpare

Färgad topp

Stora och avrundande
ändar

Paraply för barn FARE®-4-Kids
Stabilt barnparaply i barnvänlig design
Enkel och säker hantering med fjäderlös säkerhetsmekanism, högvärdigt Windproofsystem för högsta flexibilitet på stativet i starka vindar, flexibla spröt i glasfiber, kromad
strålkrycka, stora och avrundande ändar som minskar risken för skador, avrundad topp, rundat
krokhantag i matchande färg

regnbågsfärgad

gul

magenta

PRODUKTFAKTA

röd

ljusgrön

euroblå

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	73 cm
Längd, ihopfällt

59 cm

Paneler	8
Vikt	185 g
Skaftdiameter	8 mm
Duk	100% Polyester

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	48

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 100 mm
2 = 100 mm
3 = 135 mm

80 × 10 mm
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NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 1104

Svart stålskaft med
glasfiberspröt

Praktiskt låsband

Plasthandtag

AC standardparaply
Prisvärt automatiskt paraply med Windproof-funktioner
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, Windproof-funktioner för högre flexibilitet
på stativet och högre vindsäkerhet, flexibla spröt i glasfiber, rundat krokhandtag i mattsvart
plast, högre korrosionsskydd tack vare svart galvanisering av stålkryckan. Finns även som
golfparaply (art 2359).

vit

gul

orange

röd

PRODUKTFAKTA

vinröd

ljusgrön

petrol

euroblå

marinblå

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	100 cm
Längd, ihopfällt

83 cm

Paneler	8
Vikt	340 g
Skaftdiameter	10 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	48
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1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

70 × 15 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 1149

Svart stålskaft med
glasfiberspröt

Matt och rakt plasthandtag med möjlighet
till reklam

e

nd

ga

rin

nb

åa

lp

pe

em
Ex
lam

k
re
av

AC standardparaply
Prisvärt automatiskt paraply med vindtäta funktioner
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, vindtäta funktioner för högre flexibilitet på
stativet och högre vindsäkerhet, flexibla spröt i glasfiber, svart, matt och rakt plasthandtag med
möjlighet till doming, högre korrosionsskydd tack vare svart förzinkning av stålskaftet

vit

gul

orange

röd

PRODUKTFAKTA

ljusgrön

petrol

marinblå

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

82 cm

Paneler	8
Vikt	426 g
Skaftdiameter	10 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	48

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

79

NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 1152

Windproof-system

Handtag med dubbla
domingmöjligheter

AC standardparaply
Attraktivt prissatt automatiskt paraply med dubbla
märkningsmöjligheter på handtaget
Högkvalitets Windproof-system för maximal ramlexibilitet i stormiga förhållanden, bekväm
Exempel på anbringande av reklam

automatisk funktion för snabb öppning, rakt handtag med dubbla domingmöjligheter, högre
korrosionsskydd tack vare galvaniserat stålskaft

vit

gul

röd

limegrön

PRODUKTFAKTA

grön

euroblå

marinblå

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

82 cm

Paneler	8
Vikt	420 g
Skaftdiameter	10 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	48
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1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

ø 20 mm
59 × 7 mm

ø 20 mm
59 × 7 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 1162

Svart metallskaft med
glasfiberspröt

Krycka i bränt trä med
handtagsring (lämplig
för lasergravyr)

AC standardparaply
Automatiskt paraply med krycka av bränt trä och till attraktivt pris
Windproof-egenskaper för högre flexibilitet och stabilitet i blåsiga förhållanden, flexibla
glasfiberspröt, bekväm automatisk funktion för snabb öppning, högre korrosionsskydd tack vare
galvaniserat stålskaft, krycka av bränt trä och handtagsring för lasergravyr

vit

röd

vinröd

grön

PRODUKTFAKTA

euroblå

marinblå

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

89 cm

Paneler	8
Vikt	400 g
Skaftdiameter	10 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Äkta trä
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

10 × 13 mm

81

NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 1084

Färgat skaft med
glasfiberspröt

Tryckknapp med
domingmöjlighet

Original waterSAVE
vävmaterial

Tryckknapp med
domingexempel
(ingår ej)

NY: waterSAVE vävmaterial
>> Information på sidan 12
Mjukt handtag
med dubbla
domingmöjligheter

AC paraply Colorline
Fantasifullt automatiskt paraply med färgade skaft och spröt

Exempel på anbringande av reklam

Bekväm automatikfunktion för snabb öppning, högvärdigt vindskyddssystem för högsta
flexibilitet på stativet och bättre vindsäkerhet, flexibla spröt i glasfiber, stabilt stålskaft med
färgat plasthölje, polyesterväv som certifierats enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX® av
återvunnet plastmaterial, miljövänligt tack vare original waterSAVE vävmaterial, diskret dekor
i väven genom färgade sömmar, exklusivt Soft-handtag med dubbla möjligheter till reklam,
utfällningsknapp med möjlighet till reklam. Finns även som kompaktparaply (art. 5644).

svart-vit

svart-gul

svart-orange

svart-magenta

PRODUKTFAKTA

svart-röd

svart-limegrön

svart-petrol

svart-euroblå

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

83 cm

Paneler	8
Vikt	350 g
Skaftdiameter	10 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

(återvunnet & waterSAVE)
Handtag	Mjukt
Skaft	Plast, Stål
Försäljningsenhet	24

82

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

45 × 10 mm

10 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

10 mm

NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 1122

Svart stålskaft med
glasfiberspröt

Elegant formad
paraplytopp

Äkta träändar

Överdrag i
återvunnen plast
Handtag i äkta trä med
möjlighet till reklam
(naturlig färgavvikelse)

AC standardparaply ÖkoBrella
Prisvärt paraply med väv i återvunnet plastmaterial
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, Windproof-funktioner för högre flexibilitet på
stativet och högre vindsäkerhet, flexibla spröt i glasfiber, vävmaterial i polyesterpongee tillverkat
av återvunnet plastmaterial och certifierat enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX®, äkta trä på
ändarna, rakt handtag i äkta trä med möjlighet till reklam, högre korrosionsskydd tack vare svart
galvanisering av stålkryckan

vit

röd

limegrön

marinblå

PRODUKTFAKTA

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

81 cm

Paneler	8
Vikt	380 g
Skaftdiameter	10 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

(återvunnet)
Handtag	Äkta trä
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	48

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

10 mm

10 mm

83

NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 1199

Svart stålskaft med
glasfiberspröt

Bärrem med karbinhake

Exempel

Topp med praktisk
öppning

AC standardparaply FARE®-Loop
Matt och rakt plasthandtag med möjlighet
till reklam

Snyggt automatiskt paraply med praktisk öppning upptill och på handtaget
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, vindskyddsfunktioner för högre flexibilitet på
stativet och bättre vindsäkerhet, mattsvart rakt plasthandtag med möjlighet till reklam, svart
bärrem med karbinhake, högre korrosionsskydd tack vare svart förzinkning av stålskaftet

vit

röd

limegrön

marinblå

PRODUKTFAKTA

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

82 cm

Paneler	8
Vikt	415 g
Skaftdiameter

10 mm

Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	48

84

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

80 × 15 mm

20 × 10 mm

20 × 10 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 3310

Svart stålskaft med
glasfiberspröt

Äkta trähandtag

Woodshaft AC standardparaply
Automatiskt standardparaply med skaft och handtag i äkta trä
Skaft av massivt trä, bekväm automatisk funktion för snabb öppning, Windproof-funktioner för
större flexibilitet och stabilitet i blåsiga förhållanden, träkrycka, topp och ändar av trä, försilvrade
ändar och svarta delar

vit

röd

mörkgrön

marinblå

PRODUKTFAKTA

antracitgrå

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

88 cm

Paneler	8
Vikt	440 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Äkta trä
Skaft	Äkta trä
Försäljningsenhet	24

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

85

NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 1115

Stormsäker automatisk
ram

Krycka med
domingmöjlighet

Standardparaply FARE®-Fashion AC
Attraktivt standardparaply i konsekvent och jämnt färgsättning
Högkvalitativt Windproof-system för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, bekväm
automatisk funktion för en snabb öppning, mjuka handtag och färgmatchande topp, handtag
med platt tryckknapp och domingmöjlighet

röd

limegrön

petrol

cyan

PRODUKTFAKTA

lila

marinblå

mocka

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

86 cm

Paneler	8
Vikt	440 g
Skaftdiameter	10 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24

86

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

EUROPA-PRODUKTION

Artikel 1115UKA

Artikel 1115UK

Stormsäker automatisk
ram

Krycka med
domingmöjlighet

1115UKA - Sydda paneler, kantlöst
tryckta, det är omöjligt att göra
det fel, perfekt passform
la ytan
Tryck över he
uropa
producerat i E
an 18
detaljer på sid

Liten minsta
beställningsmängd

Totalpriser

Snabb
leverans

AC standardparaply FARE®-Allover
Individuellt utformat automatiskt käpparaply tryckt
med önskat motiv runtom
Ett individuellt utformat, klassisk paraply med vit duk. Det kantryckas heltäckande

1115UK - Sömlöst omslag, inga
ojämnheter i passningen, svart passpoal

med önskat motiv, har en bekväm automatisk funktion för att öppna paraplyet
snabbt och en mjuk krycka med domingmöjlighet, högkvalitativt Windproofsystem för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, högre korrosionsskydd
tack vare galvaniserat stålskaft

1115UKA PRODUKTFAKTA

1115UK PRODUKTFAKTA

Diameter	105 cm

Diameter	105 cm

Längd, ihopfällt

88 cm

Längd, ihopfällt

PRODUKTEGENSKAPER

88 cm

Paneler	8

Paneler	8

Vikt	464 g

Vikt	464 g

Skaftdiameter	10 mm

Skaftdiameter	10 mm

Duk	100% Polyester-pongee

Duk	100% Polyester-pongee

Handtag	Plast

Handtag	Plast

Skaft	Stål

Skaft	Stål

Försäljningsenhet	48

Försäljningsenhet	48

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

59 × 7 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

59 × 7 mm

87

NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 1112

Stormsäker automatisk
ram

Krycka

AC standardparaply FARE®-Collection
Vindtåligt paraply med bekväm automationsfunktion
Bekväm automatisk funktion för en snabb öppning, högkvalitativt Windproof-system för maximal
ramflexibilitet i stormiga förhållanden, vatten- och smutsavvisande dukegenskaper genom
Teflon™ fabric protector, mjuka handtag och topp

gul

orange

röd

ljusgrön

PRODUKTFAKTA

grön

royalblå

marinblå

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

83 cm

Paneler	8
Vikt	440 g
Skaftdiameter	10 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24

88

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 7850

Aluminiumskaft med
glasfiberspröt

Aluminiumkrycka

AC ALU standardparaply Lightmatic®
Extralätt automatiskt standardparaply av aluminium med handtag
idealiskt för lasergravyr
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, Windproof-funktioner för större flexibilitet och
stabilitet i blåsiga förhållanden, vatten- och smutsavvisande egenskaper tack vare Teflon™ fabric
protector, handtag av aluminium (lämplig för lasertryck)

vit

röd

petrol

euroblå

PRODUKTFAKTA

marinblå

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

88 cm

Paneler	8
Vikt	390 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Aluminium
Skaft	Aluminium
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

70 × 10 mm

89

NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 1182

Stormsäker automatisk
ram

Mjukt handtag med
tryckknapp

AC standardparaply FARE®-Collection Square
I ögonfallande automatiskt paraply med speciell kvadratform
Högkvalitativt Windproof-system för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, bekvämt
automatisk funktion för snabb öppning, flexibla glasfiberspröt, vatten- och smutsavvisande
duk tack vare Teflon™ fabric protector tygskydd, högre korrosionsskydd tack vare galvaniserat
stålskaft, rakt mjukt handtag med platt tryckknapp

gul

orange

röd

ljusgrön

PRODUKTFAKTA

royalblå

marinblå

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Bredd paraply	88 cm
Djup paraply

88 cm

Längd, ihopfällt	84 cm
Paneler	8
Vikt	380 g
Skaftdiameter	10 mm

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Duk	100% Polyester-pongee
Handtag	Mjukt
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24
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1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 320 mm

1 = 100 mm
2 = 100 mm
3 = 100 mm

85 × 10 mm

70 × 15 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 7119

Stormsäker automatisk
ram

Utsida i silver, insida
röd, mörkblå eller svart

Krycka med
domingmöjlighet

AC standardparaply FARE®-Collection
Vindresistent automatiskt standardparaply med silverbeläggd
utsida och färgad insida
Vindtåligt automatiskt paraply med silverbelagda yttre yta samt färgad insida, bekväm
automatisk funktion för snabb öppning, högkvalitativt Windproof-system för maximal
ramflexibilitet i stormiga förhållanden, mjuk krycka med domingmöjlighet, högre korrosionsskydd
klibb vare galvaniserat stålskaft

silver/svart

silver/röd

silver/mörkblå

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

85 cm

Paneler	8
Vikt	440 g
Skaftdiameter	10 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm

91

NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 1142C
Colormagic®
Svart stålskaft med
glasfiberspröt

Vid torrt väder

Vid regn och väta

Specialtryck som
ändrar färg

Handtag med
domingmöjlighet

AC standardparaply Colormagic®
Färgglatt automatiskt paraply med överraskningseffekt
Duk med speciellt tryck på två paneler: Vitt regnmolnsmotiv som i vått tillstånd blir en
färgad regnbåge. Flexibla glasfiberspröt, bekväm automatisk funktion för snabb öppning,
med Windproof-funktioner för större flexibilitet och stabilitet i blåsiga förhållanden, högre
korrosionsskydd på tack vare galvaniserat stålskaft, belönades med marke(ding) Award 2012.
Finns även som annat kompaktparaply (art 5042C).

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

!

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

84 cm

Paneler	8

OBS:
Underliggande tryckfärg får något sämre mättnad.
Mer info om Colormagic® på s. 15

Vikt	435 g
Skaftdiameter	10 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24

92

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 7112

Stormsäker automatisk
ram

Färgat låsband

Färgad topp

Krycka med
domingmöjlighet

AC standardparaply FARE®-Pure
Snyggt automatiskt paraply med transparent väv och färgade detaljer
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, högvärdigt vindskyddsystem för högsta
flexibilitet på stativet i starka vindar, flexibla spröt i glasfiber, designelement i matchande färger,
bekvämt rundat soft-touch-handtag med inbyggd tryckknapp och möjlighet till doming, högre
korrosionsskydd tack vare svart förzinkning av stålskaftet

transparent-vit

transparent-röd

transparentlimegrön

transparentpetrol

PRODUKTFAKTA

transparentmarinblå

transparent-svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

87 cm

Paneler	8
Vikt	495 g
Skaftdiameter	10 mm
Genomskinlig väv	Polyetylen, Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm

Screentryckets hållbarhet på transparenta material kan försämras av tryckets position och/eller extern påverkan.
Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

93

NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 7860

Stormsäker automatisk
ram

Handvänligt mjukt
handtag

Handtag med
domingmöjlighet

AC ALU standardparaply Windmatic
Stabilt automatiskt standardparaply med perfekta vindegenskape
Lätt aluminiumskaft, bekväm automatisk funktion för snabb öppning, högkvalitativt Windproofsystem för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, vatten- och smutsavvisande
egenskaper genom Teflon™ fabric protector tygskydd, rakt handtag med svarta mjuka inlägg
och plats för doming

vit

röd

limegrön

euroblå

PRODUKTFAKTA

marinblå

ljusgrå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

83 cm

Paneler	8
Vikt	425 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Mjukt
Skaft	Aluminium
Försäljningsenhet	12

94

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

ø 25 mm

ø 25 mm

80 × 15 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 7869

Stormsäker automatisk
ram

Plasthandtag med
domingmöjlighet

AC ALU standardparaply Windmatic
Robust automatiskt standardparaply med dubbla dukar
Dubbelsidig duk, bekväm automatisk funktion för snabb öppning, lätt och stabilt aluminiumskaft,
högkvalitativt Windproof-system för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden,
aluminiumfärgat handtag med svarta mjuka inlägg och domingmöjlighet

silver/svart

grå-metallic/
svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

83 cm

Paneler	8
Vikt	430 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Mjukt
Skaft	Aluminium
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

ø 25 mm

ø 25 mm

80 × 15 mm

95

NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 1159

Svart stålskaft med
glasfiberspröt

Rosette anpassad för
att täcka den invändiga
färgen

Sömmar, topp och
låsband i samma färg
som insidan

Handtag med
domingmöjlighet

AC standardparaply FARE®-Doubleface
Attraktivt automatiskt standardparaply med tvåfärgad duk
Duk med harmoniskt färgkombinerade in- och utsidor och färgkonstrasterande detaljer, sömmar,
rosett och låsband. Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, flexibla glasfiberspröt,
Windproof-egenskaper för större flexibilitet och stabilitet i blåsiga förhållanden, rakt mjukt
handtag med dubbla domingmöjligheter, högre korrosionsskydd tack vare galvaniserat stålskaft.
Finns även som annat kompaktparaply (art 5529).

limegrön/grå

marinblå/

grå/koppa

svart/silver

PRODUKTFAKTA

svart/guld

svart/röd

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

80 cm

Paneler	8
Vikt	450 g
Skaftdiameter	10 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	48
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1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm
59 × 7 mm

ø 20 mm
59 × 7 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 1744

Stormsäker automatisk
ram

Snygga reflexpasspoaler i silver

Matta förnicklade ändar

Handtag med
domingmöjlighet

Standardparaply FARE®-AC
Iögonenfallande standardparaply, automatik, med reflekterande
passpoaler utan skyddsfunktion
Högkvalitativt Windproof-system för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, väv
med snygga reflexpasspoaler i silver utan skyddsfunktion, hållbart glasfiberskaft, flexibla
glasfiberspröt, bekvämt mjukt handtag med domingmöjlighet, mjuk topp

vit

röd

marinblå

grå

PRODUKTFAKTA

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

81 cm

Paneler	8
Vikt	510 g
Skaftdiameter	12 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Glasfiber
Försäljningsenhet	24

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 7870

Stormsäker automatisk
ram

Färgmatchande
specialhandtag

AC ALU standardparaply Windmatic Color
Stabilt automatiskt standardparaply med färgmatchande handtag
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, lätt aluminiumskaft, högkvalitativt Windproofsystem för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, vatten- och smutsavvisande
egenskaper tack vare Teflon™ fabric protector tygskydd, mjuk krycka med domingmöjlighet

vit

röd

grön

mörkgrön

PRODUKTFAKTA

nattblå

antracitgrå

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

88 cm

Paneler	8
Vikt	450 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Aluminium
Försäljningsenhet	12
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1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

51 × 7 mm

51 × 7 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 7560

Stormsäker automatisk
ram

Aluminiumskaft

Handtag med
tryckknapp och
domingmöjlighet

Standardparaply FARE®-AC
Stilfullt automatiskt standardparaply med handtag som färgmatchar duken
Lätt aluminiumram, bekväm automatisk funktion för snabb öppning, högkvalitativt Windproofsystem för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, mjukt färgmatchande handtag med
platt tryckknapp och domingmöjlighet

vit

röd

ljusgrön

euroblå

PRODUKTFAKTA

marinblå

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

82 cm

Paneler	8
Vikt	460 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Aluminium
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 1118

Stormsäker automatisk
ram

Krycka med
domingmöjlighet

AC-käpparaply FARE®-Camouflage
Snyggt automatiskt standardparaply med tilltalande camouflagemönster
Bekväm automatikfunktion för snabb öppning, högvärdigt vindskyddssystem för högsta
flexibilitet på stativet i starka vindar, bekvämt Soft-Feel-handtag med möjlighet till reklam,
högre korrosionsskydd tack vare svart förzinkning av stålskaftet. Finns även som annat
kompaktparaply (art 5468).

oliv-kombi

gråa nyanser

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

87 cm

Paneler	8
Vikt	460 g
Skaftdiameter	10 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm

Kamouflagemönster visas endast som ett prov, varje panel på varje paraply ser annorlunda ut.
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Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 1755

Stormsäkert automatisk
ram

Automatisk öppning

Mjukt handtag

Handtag med förnicklade inlägg och
integrerad tryckknapp

Standardparaply FARE®-Fibertec-AC
Elegant och ultralätt automatiskt paraply med enkel öppningsteknik
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, dragöppningsteknik med vajer, extra stark
glasfiberram, flexibla glasfiberspröt, högkvalitativt Windproof-system för maximal ramflexibilitet
i stormiga förhållanden, mjukt handtag med försilvrade inlägg, högre korrosionsskydd tack vare
galvaniserat stålskaft

röd

limegrön

marinblå

grå

PRODUKTFAKTA

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

88 cm

Paneler	8
Vikt	400 g
Skaftdiameter	12 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Aluminium
Försäljningsenhet	24
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1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 1130

Förkromat stålskaft

Brun träkrycka

AC standardparaply FARE®-Classic
Elegant paraply med oktogonalt skaft
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, windproof-funktioner för större flexibilitet och
stabilitet i blåsiga förhållanden, flexibla glasfiberspröt, förkromat stålskaft, flammig krycka i trä
med greppring, speciell paraplyform med 10 paneler

vit

petrol

marinblå

grå

PRODUKTFAKTA

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	107 cm
Längd, ihopfällt

10

88 cm

Paneler	10
Vikt	430 g
Skaftdiameter	10 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Äkta trä
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 120 mm
2 = 100 mm
3 = 180 mm

85 × 15 mm

10 × 13 mm

70 × 10 mm
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NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 3330A

Äkta trähandtag med
glasfiberspröt

Gediget och massivt
träskaft

Träkrycka

Woodshaft AC standardparaply
Automatiskt standardparaply med läckert motiv på dukens insida
Dukens insida har ett tryck föreställande en natthimmel med alla stjärntecken, bekväm
automatisk funktion för snabb öppning, Windproof-egenskaper för högre flexibilitet och stabilitet
i blåsiga förhållanden, skaft och krycka handtag av äkta trä

nattblå

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

89 cm

Paneler	8
Vikt	420 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Äkta trä
Skaft	Äkta trä
Försäljningsenhet	24
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1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

70 × 10 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 7571

Svart metallskaft med
glasfiberspröt

3M™ Scotchlite™
reflexer

Ett tryck: Fast vitt sken

Två tryck: Blinkande
rött sken

AC standardparaply Safebrella® LED
Raffinerat standardparaply med snygga reflexer och LED-lampa
Bekväm automatikfunktion för snabb öppning, vindskyddsegenskaper för högre flexibilitet på
stativet och bättre vindsäkerhet, flexibla spröt i glasfiber, väv med 3M™ Scotchlite™ Reflective
Material i panelhörnen som modedetalj utan skyddsfunktion, Soft-Touch-handtag med möjlighet
till reklam och svängbar LED-lampa, lamphuvud (inkl. knappceller) kan ställas in till vitt stadigt
sken eller rött blinkande ljus, högre korrosionsskydd genom svart galvanisering av stålkryckan.
WEEE-reg.nr DE 14360689. Fler Safebrella® modeller: 5071, 5171, 5471 och 5571.

röd

marinblå

grå

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

82 cm

Paneler	8
Vikt	460 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 10 mm

40 × 6 mm

40 × 6 mm
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NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 1193

Stormsäker automatisk
ram

Insida med trädmotiv
(svart utsida)

Molndesign inuti (svart
utsida)

Krycka med
domingmöjlighet

AC standardparaply FARE®-Nature
Neutralt käpparaply med automatik, färgat motivtryck invändigt
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, högvärdigt vindskyddssystem för högsta
flexibilitet på stativet i starka vindar, flexibla spröt i glasfiber, utvändigt belagd väv med
transfertryck invändigt, Soft-Touch-krokhandtag med inbyggd utfällningsknapp och möjlighet till
reklam, högre korrosionsskydd tack vare svart förzinkning av stålskaftet. Finns även som annat
kompaktparaply (art 5593).

svart/molnmotiv

svart/skog

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

87 cm

Paneler	8
Vikt	500 g
Skaftdiameter	10 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24
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1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

80 × 15 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 7179

Handtag med
domingmöjlighet

Standardparaply FARE®-AC Christmas
I ögonfallande automatiskt julparaply med vit fuskpälskant
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, Windproof-funktioner för större flexibilitet och
stabilitet i blåsiga förhållanden, mjuk krycka med domingmöjlighet

röd

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	105 cm
Längd, ihopfällt

89 cm

Paneler	8
Vikt	590 g
Skaftdiameter	10 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 130 mm
3 = 240 mm

100 × 13 mm

58 × 7 mm

58 × 7 mm
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NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 7715

Invöndigt skydd
med lasert
ventilationsmönster

Duk med snygga reflexpasspoaler i silver

Handtag med
domingmöjlighet

Standardparaply FARE®-Contrary
Trendigt standardparaply med omvänd öppnings- och stängningsmekanism
Enkel hantering med säkerhetslöpare, högvärdigt vindskyddssystem för högsta flexibilitet
på stativet i starka vindar, glasfiberstativ som öppnas inifrån och ut, flexibla spröt i glasfiber,
dubbelväv med laserat ventilationsmönster för luftväxling, väv med snygga reflexpasspoaler i
silver utan skyddsfunktion, Soft-Touch-krokhandtag med möjlighet till reklam

För att spara utrymme, torka
stående på spetsarna
svart/orange

svart/röd

svart/limegrön

svart/euroblå

PRODUKTFAKTA

svart/grå

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	109 cm
Längd, ihopfällt

78 cm

Paneler	8
Vikt	495 g
Skaftdiameter	12 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24
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1 = 130 mm
2 = 120 mm
3 = 220 mm

85 × 15 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 7719

Invöndigt skydd
med lasert
ventilationsmönster

Duk med snygga reflexpasspoaler i silver

Handtag med
domingmöjlighet

Standardparaply FARE®-Contrary
Trendigt standardparaply med omvänd öppnings- och stängningsmekanism
och molnigt himmelmotiv på innerväven
Enkel hantering av spjället, hög kvalitet vindtät system för maximal flexibilitet hos ramen i
starkare vindar, som öppnar från insidan till utsidan glasfiberram, flexibla glasfiberspröt, dubbelreferens med laserventilationsmönster för att undvika luftinfångning, snygga reflexpasspoaler i
silver utan skyddsfunktion, runt Softtouch-handtag med plats för reklam. Finns även som annat
kompaktparaply (art 5415).

Vid stängning dras den
våta sidan inåt
svart/molnmotiv

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	109 cm
Längd, ihopfällt

78 cm

Paneler	8
Vikt	495 g
Skaftdiameter	12 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 130 mm
2 = 120 mm
3 = 220 mm

85 × 15 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm
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NORMALSTORA PARAPLYER

Artikel 7717

Invöndigt skydd
med lasert
ventilationsmönster

Snyggt reflekterande
ytterväv

Handtag med
domingmöjlighet

Standardparaply FARE®-Reflex Contrary
Trendigt paraply med omvänd öppnings- och stängningsmekanism samt
särskilt yttermaterial utan skyddsfunktion
Enkel hantering med säkerhetslöpare, högvärdigt vindskyddssystem för högsta flexibilitet
på stativet i starka vindar, glasfiberstativ som öppnas inifrån och ut, flexibla spröt i glasfiber,
dubbelväv med laserat ventilationsmönster för luftväxling, helt reflekterande ytterväv utan
skyddsfunktion, Soft-Touch-krokhandtag med möjlighet till reklam

Vid stängning dras den
våta sidan inåt
silverreflekterande/
svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	109 cm
Längd, ihopfällt

78 cm

Paneler	8
Vikt	615 g
Skaftdiameter	12 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24
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1 = 130 mm
2 = 120 mm
3 = 220 mm

85 × 15 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

MELLANSTORA PARAPLYER

Artikel 4111

Stabil glasfiberram med
Windproof-system

Enkel uppfällning
tack vare glidande
säkerhetslöpare

Matt aluminiumskaft

Krycka med
domingmöjlighet

Mellanstort paraply ALU Light10 Colori
Snyggt paraply i mellanstorlek med färgstark design
Enkel hantering med säkerhetslöpare, högvärdigt Windproof-system för maximal flexibilitet
hos ramen i starka vindbyar, flexibla glasfiberspröt, lätt men kraftigt aluminiumskaft, speciell
skärmform med 10 paneler, svart krökt Softtouch-handtag med alternativ för personalisering

regnbågsfärgad

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	115 cm
Längd, ihopfällt

10

92 cm

Paneler	10
Vikt	445 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Aluminium
Försäljningsenhet	12
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1 = 130 mm
2 = 120 mm
3 = 240 mm

85 × 15 mm

59 × 7 mm

59 × 7 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

MELLANSTORA PARAPLYER

Artikel 4132

Stormsäker automatisk
ram

Träkrycka med svart
handtagsring och
läderinlägg

AC mellanstort paraply FARE®-Collection
Automatiskt mellanstort paraply med läderdetaljer
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, högkvalitativt Windproof-system för maximal
ramflexibilitet i stormiga förhållanden, vatten- och smutsavvisande egenskaper tack vare
Teflon™ fabric protector, träkrycka med textur och inlägg av läderlook, högre korrosionsskydd
tack vare galvaniserat stålskaft

mörkgrön

marinblå

grå

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	115 cm
Längd, ihopfällt

94 cm

Paneler	8
Vikt	540 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Äkta trä
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 10 mm

10 × 13 mm
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MELLANSTORA PARAPLYER

Artikel 4875

Stormsäker automatisk
ram

Snygga reflexpasspoaler i silver

Krycka med
domingmöjlighet

AC ALU mellanstort paraply Windmatic Black Edition
Smart paraply, mellanstorlek, med reflekterande
passpoaler utan skyddsfunktion
Konsekvent svart design, svart duk med reflexpiping för bättre synlighet i trafiken, flexibla
glasfiberspröt, bekväm automatisk funktion för snabb öppning, högkvalitativt Windproof-system
för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, väv med snygga reflexpasspoaler i silver
utan skyddsfunktion, vatten- och smutsavvisande egenskaper tack vare Teflon™ fabric protector
tygskydd, svart mjuk krycka med domingmöjlighet

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	115 cm
Längd, ihopfällt

93 cm

Paneler	8
Vikt	500 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Aluminium
Försäljningsenhet	12
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1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 10 mm

51 × 7 mm

51 × 7 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

MELLANSTORA PARAPLYER

Artikel 4399

Stormsäker automatisk
ram

Skydda med färgad
kilsömslang

Matt/glansigt indelat
handtag och handledsrem i matchande
kontrasterande färg

Handtag med
tryckknapp och
domingmöjlighet

AC mellanstort paraply FARE®-Seam
Trevligt automatiskt käpparaply i medelstorlek med färgglada ögonfång
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, högkvalitativt Windproof-system för maximal
flexibilitet hos ramen i starka vindbyar, flexibla glasfiberspröt, slående prydnader på väven
med färgade panelsömpasspoaler, matt/glansig flyttat Softtouch-handtag med inbyggd
tryckknapp och möjlighet till reklam, färgade handtagsslingor, större korrosionsskydd med svart
galvanisering av stålskaftet. Finns även som annat kompaktparaply (art 5639).

svart-gul

svart-orange

svart-röd

svart-limegrön

PRODUKTFAKTA

svart-blå

svart-euroblå

svart-ljusgrå

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	115 cm
Längd, ihopfällt

90 cm

Paneler	8
Vikt	497 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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MELLANSTORA PARAPLYER

Artikel 4784

NY: waterSAVE vävmaterial
>> Information på sidan 12

Windproof-system

Original waterSAVE
vävmaterial

Mjuk halkfri topp

Stålram med färgat
skaft

AC mellanstort paraply FARE®-Style
Stiligt automatiskt paraply imedelstorlek med färgade skaft och spröt
Bekväm automatikfunktion för snabb öppning, högvärdigt vindskyddssystem för högsta
flexibilitet på stativet i starka vindar, flexibla spröt i glasfiber, stabilt stålskaft med färgat

Exklusivt mjukt handtag
med domingmöjlighet

plasthölje, polyesterväv som certifierats enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX® av återvunnet
plastmaterial, miljövänligt tack vare original waterSAVE vävmaterial, formskönt Soft-Touchkrokhandtag med färgade greppringar, inbyggd utfällningsknapp och möjlighet till reklam. Finns
även som fickparaply (art. 5084, 5484, 5584) och gästparaply (art. 2384). Erhöll utmärkelsen
Promotional Gift Award 2016.

svart-vit

svart-gul

svart-orange

svart-magenta

PRODUKTFAKTA

svart-röd

svart-limegrön

svart-petrol

svart-euroblå

svart-marinblå

svart-grå

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	112 cm
Längd, ihopfällt

89 cm

Paneler	8
Vikt	505 g
Skaftdiameter	12 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

(återvunnet & waterSAVE)
Handtag	Plast
Skaft	Plast, Stål
Försäljningsenhet	24
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1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

40 × 6 mm

40 × 6 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

MELLANSTORA PARAPLYER

Artikel 4155

Stormsäker automatisk
ram

Hylsa med matta
silverdelar

Mörkgrått handtag i
speciell silverfinish

Exempel på doming,
kostnad tillkommer

Mellanstort paraply FARE®-Gearshift
Sportigt mellanstort paraply med specialhandtag designat som en växelspak
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, högkvalitativt Windproof-system för maximal
ramflexibilitet i stormiga förhållanden, vatten- och smutsavvisande egenskaper tack vare
Teflon™ fabric protector, handtag i form av en växelspak i matt metall med domingmöjlighet,
integrerad tryckknapp, högre korrosionsskydd tack vare galvaniserat stålskaft. Finns även som
kompaktparaply (art 5655).

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	115 cm
Längd, ihopfällt

89 cm

Paneler	8
Vikt	570 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 210 mm
2 = 200 mm
3 = 320 mm

85 × 15 mm

ø 25 mm

ø 25 mm
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MELLANSTORA PARAPLYER

Artikel 7704

Stormsäker automatisk
ram

Mjuk halkfri topp

Soft touch handtag med
integrerad utlösningsknapp i grå metallic

AC mellanstort paraply FARE®-Stretch
Praktiskt automatisk käpparaply i mellanstorlek med automatisk förlängning
av väven på tre paneler
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, högkvalitativt Windproof-system för maximal
flexibilitet hos ramen i starka vindbyar, flexibla glasfiberspröt, runt Softtouch-handtag med
tryckknapp för öppning, högre korrosionsskydd genom svart galvanisering av stålstomme. Finns
även som gästparaplyer FARE®-Stretch (art 7709).

svart-orange

svart-röd

svart-limegrön

svart-euroblå

PRODUKTFAKTA

svart-grå

PRODUKTEGENSKAPER

Bredd paraply	107 cm
Djup paraply

117 cm

Längd, ihopfällt	88 cm
Paneler	8
Vikt	535 g
Skaftdiameter	12 mm

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Duk	100% Polyester-pongee
Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24
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1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

1 = 250 mm
2 = 70 mm
3 = 250 mm

90 × 15 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

MELLANSTORA PARAPLYER

Artikel 4792

Stormsäker automatisk
ram

Mjuk halkfri topp

Låsband med trycknapp

Krycka med konstläder
och tryckknapp

AC mellanstort paraply FARE®-Noble
Elegant paraply i mellanstorlek med färgat handtag och detaljer i konstläder
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, högvärdigt Windproof-system för högsta
flexibilitet på stativet i starka vindar, flexibla spröt i glasfiber, designelement av konstläder i
matchande färger, rundat krokhandtag med inbyggd tryckknapp, högre korrosionsskydd tack
vare svart galvanisering av stålkryckan

röd

marinblå

grå

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	112 cm
Längd, ihopfällt

87 cm

Paneler	8
Vikt	497 g
Skaftdiameter	12 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Konstläder
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 200 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 20 mm
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MELLANSTORA PARAPLYER

Artikel 7379

Stormsäker automatisk
ram

Genomgående
bambustock

Bambuändar

Överdrag i
återvunnen plast
Rak bamburam med
domingmöjlighet

AC mellanstort paraply i bambu ÖkoBrella
Hållbart paraply i mellanstorlek med element av bambu och väv av
återvunnet plastmaterial
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, högvärdigt Windproof-system för högsta
flexibilitet på stativet i starka vindar, flexibla spröt i glasfiber, lätt bambukrycka, polyesterväv som
certifierats enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX® av återvunnet plastmaterial, ändar av bambu,
rakt bambuhandtag med svart tryckknapp och möjlighet till reklam. Finns även som annat
kompaktparaply (art 5429).

vit

röd

limegrön

marinblå

PRODUKTFAKTA

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	112 cm
Längd, ihopfällt

88 cm

Paneler	8
Vikt	530 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

(återvunnet)
Handtag	Bambu
Skaft	Bambu
Försäljningsenhet	12
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1 = 210 mm
2 = 200 mm
3 = 300 mm

85 × 20 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

MELLANSTORA PARAPLYER

Artikel 7905

Stormsäker automatisk
ram

Transparent golv med
LED-belysning

Handtag med mikro
USB laddningsport,
färgvalsknapp och
slutarknapp

En av sju färger eller färgväxlingar
valbar med två hastigheter

AC mellanstort paraply FARE®-Switch
Effektfull automatiskt paraply i mellanstorlek med variabel LED-belysning
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, högkvalitativt Windproof-system för maximal
flexibilitet hos ramen i starka vindbyar, vävmaterial i polyesterpongee tillverkat av återvunnet
plastmaterial och certifierat enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX®, transparent skaft med
LED-belysning, snygga reflexpasspoaler i silver utan skyddsfunktion, runt Softtouch-handtag
med silverfärgade detaljer och reklamalternativ, micro-USB-laddningsport och knapp för val
av färg eller färgbyte

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	112 cm
Längd, ihopfällt

91 cm

Paneler	8
Vikt	660 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

(återvunnet)
Handtag	Plast
Skaft	Akryl, Glasfiber
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

40 × 6 mm

40 × 6 mm
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MELLANSTORA PARAPLYER

Artikel 7799

Stormsäker automatisk
ram

Mjuk halkfri topp

Spelar upp det lagrade ljudet
vid öppning med knappen

Tvåfärgat Soft-Feelhandtag med högtalare
och möjlighet till reklam

Domingexempel
(ingår ej)

AC-midsize-käpparaply FARE®-Sound
Ovanligt automatiskt paraply i mellanstorlek för uppspelning av ljudlogotyper
Bekväm automatikfunktion för snabb öppning, högvärdigt vindskyddssystem för högsta
flexibilitet på stativet i starka vindar, flexibla spröt i glasfiber, tvåfärgat, bekvämt SoftFeel-handtag med integrerad utfällningsknapp, högtalare och möjlighet till reklam, högre
korrosionsskydd tack vare svart förzinkning av stålskaftet

vit

röd

marinblå

grå

PRODUKTFAKTA

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	112 cm
Längd, ihopfällt

85 cm

Paneler	8
Vikt	505 g
Skaftdiameter	12 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	12
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1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

80 × 15 mm

ø 10 mm

ø 10 mm

3,8 MB

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

MELLANSTORA PARAPLYER

Artikel 4704
PREMIUM

Windproof-system

Kromad löpare och
fästen

Låsband med krompläterad trycknapp

Gediget och massivt
träskaft

Mellanstort paraply FARE®-Exklusiv 60-Edition
Elegant paraply med många detaljer från klassisk paraplytillverkning
Krompläterat
trähandtag med
domingmöjlighet

Lättmanövrerat paraply tack vare smidig krompläterad löpare, högkvalitativt Windproof-system
för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, flexibla glasfiberspröt, kromade detaljer,
rakt handtag av lönn och med kromade ändar, klassiskt diamantmönstrad duk, vatten- och
smutsavvisande egenskaper tack vare Teflon™ fabric protector, låsband med kromad knapp,
fodral med stor öppning och stilig piping

mörkgrå-svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	115 cm
Längd, ihopfällt

87 cm

Paneler	8
Vikt	542 g
Skaftdiameter	16 mm
Duk	71% Polyester, 29% Nylon

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast, Äkta trä
Skaft	Äkta trä
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

85 × 15 mm

120 × 30 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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GOLFPARAPLYER

Artikel 2359

Svart stålskaft med
glasfiberspröt

Svart stålskaft med
glasfiberspröt

Plastkrycka

AC gästparaply
Prisvärt paraply för två personer med Windproof-funktioner
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, Windproof-funktioner för högre flexibilitet
på stativet och högre vindsäkerhet, flexibla spröt i glasfiber, rundat krokhandtag i mattsvart
plast, högre korrosionsskydd tack vare svart galvanisering av stålkryckan. Finns även som
standardparaply (art 1104).

vit

orange

röd

euroblå

PRODUKTFAKTA

marinblå

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	122 cm
Längd, ihopfällt

97 cm

Paneler	8
Vikt	533 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	48
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1 = 210 mm
2 = 200 mm
3 = 300 mm

85 × 15 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

GOLFPARAPLYER

Artikel 2382

Svart metallskaft med
glasfiberspröt

Svart stålskaft med
glasfiberspröt

Mjukt handtag

AC gästparaply
Praktiskt gästparaply med mjukt och bekvämt handtag
Praktisk automatisk funktion för snabb öppning, flexibla glasfiberspröt, Windproof-funktioner för
större flexibilitet och stabilitet i blåsiga förhållanden, rakt mjukt handtag, högre korrosionsskydd
tack vare galvaniserat stålskaft

röd

limegrön

royalblå

marinblå

PRODUKTFAKTA

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	120 cm
Längd, ihopfällt

95 cm

Paneler	8
Vikt	490 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Mjukt
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 10 mm

80 × 15 mm
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GOLFPARAPLYER

Artikel 2235

Windproof-system
med Fibertec
sprötkonstruktion

Matt plasttopp

Handtag med
domingmöjlighet

Gästparaply glasfiber
Robust manuellt gästparaply för två personer
Hög kvalitets Windproof-system för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden
och hållbart glasfiberskaft, flexibla glasfiberspröt, rakt handtag med domingmöjlighet,
plaständar, stor diameter

vit

gul

orange

röd

PRODUKTFAKTA

grön

marinblå

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	130 cm
Längd, ihopfällt

100 cm

Paneler	8
Vikt	530 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Glasfiber
Försäljningsenhet	24
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1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

85 × 10 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

GOLFPARAPLYER

Artikel 2365

Stormsäker automatisk
ram

Handtag med
tryckknapp

Mjukt handtag

AC gästparaply
Praktiskt automatiskt gästparaply för två personer med bekväm, mjuk krycka
Automatisk funktion för snabb öppning, flexibla glasfiberspröt, högkvalitativt Windproof-system
för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, högre korrosionsskydd tack vare galvaniserat
stålskaft, handtag med platt tryckknapp

marinblå

grå

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	120 cm
Längd, ihopfällt

96 cm

Paneler	8
Vikt	540 g
Skaftdiameter	12 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Mjukt
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 10 mm

80 × 15 mm
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GOLFPARAPLYER

Artikel 2333

Stormsäker automatisk
ram

Färgat låsband

Matt och rakt plasthandtag med möjlighet
till reklam

AC-gästparaply FARE®-Pure
Snyggt gästparaply med automatikfunktion, transparent väv
och färgade detaljer
Bekväm automatikfunktion för snabb öppning, högvärdigt vindskyddssystem för högsta
flexibilitet på stativet i starka vindar, flexibla spröt i glasfiber, designelement i matchande färger,
mattsvart rakt handtag i plast med möjlighet till reklam, högre korrosionsskydd tack vare svart
förzinkning av stålskaftet

transparent-vit

transparent-röd

transparentlimegrön

transparentmarinblå

PRODUKTFAKTA

transparent-svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	120 cm
Längd, ihopfällt

92 cm

Paneler	8
Vikt	660 g
Skaftdiameter	14 mm
Genomskinlig väv	Polyetylen, Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24

1 = 170 mm
2 = 180 mm
3 = 280 mm

80 × 15 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Screentryckets hållbarhet på transparenta material kan försämras av tryckets position och/eller extern påverkan.
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Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

GOLFPARAPLYER

Artikel 7350

Äkta trähandtag med
glasfiberspröt

Äkta trähandtag

Woodshaft AC golfparaply FARE®-Collection
Elegant automatiskt golfparaply för två personer, med skaft
och handtag av äkta trä
Skaft gjort av äkta trä i mörkbrun färg, bekväm automatisk funktion för en snabb öppning,
Windproof-funktioner för större flexibilitet och stabilitet i blåsiga förhållanden, vatten- och
smutsavvisande duk tack vare Teflon™ fabric protector tygskydd, elegant krycka av äkta trä

marinblå

grå

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	120 cm
Längd, ihopfällt

100 cm

Paneler	8
Vikt	550 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Äkta trä
Skaft	Äkta trä
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 10 mm

10 × 13 mm

70 × 10 mm
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GOLFPARAPLYER

Artikel 2285

Windproof-system
med Fibertec
sprötkonstruktion

Enkel uppfällning
tack vare glidande
säkerhetslöpare

Perfekta fästen med
nylonöglor

Bekvämt mjukt handtag
med domingmöjlighet

Gästparaply glasfiber
Lätt gästparaply för två personer med högflexibel sprötkonstruktion
Kraftigt glasfiberskaft, flexibla glasfiberspröt, högkvalitativt Windproof-system för
maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, bekvämt rakt mjukt handtag med
domingmöjlighet, stor diameter

vit

grön

marinblå

PRODUKTFAKTA

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	130 cm
Längd, ihopfällt

102 cm

Paneler	8
Vikt	460 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Nylon

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Mjukt
Skaft	Glasfiber
Försäljningsenhet	12
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1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

85 × 10 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

GOLFPARAPLYER

Artikel 2985

Stormsäker automatisk
ram

Matt plasttopp

Mjukt handtag med
tryckknapp

AC golfparaply Fibermatic XL
Extra stabilt automatiskt golfparaply för två personer
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, stabilt glasfiberskaft, flexibla glasfiberspröt,
högkvalitets Windproof-system för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, rakt mjukt
handtag med domingmöjlighet och platt tryckknapp, stor diameter

röd

euroblå

marinblå

PRODUKTFAKTA

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	130 cm
Längd, ihopfällt

101 cm

Paneler	8
Vikt	620 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Nylon

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Mjukt
Skaft	Glasfiber
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

85 × 10 mm
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GOLFPARAPLYER

Artikel 7810

Krycka soft-touch

Mjukt handtag med
integrerad tryckknapp
som kan lasergraveras

Matt plasttopp med
halkskydd

Golfparaply glasfiber Windfighter AC²
Förstklassiskt automatiskt golfparaply för två med
högflexibel sprötkonstruktion
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, robusta glasfiberspröt, högkvalitativt
Windproof-system för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, vatten- och
smutsavvisande egenskaper tack vare Teflon™ fabric protector, mjuk krycka med tryckknapp
(lämplig för laserutskrift )

röd

euroblå

marinblå

grå

PRODUKTFAKTA

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	120 cm
Längd, ihopfällt

91 cm

Paneler	8
Vikt	540 g
Skaftdiameter	12 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Glasfiber
Försäljningsenhet	12
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1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 10 mm

14 × 14 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

GOLFPARAPLYER

Artikel 7580

Stormsäker automatisk
ram

Aluminiumskaft

Handtag med
tryckknapp och
domingmöjlighet

ALU gästparaply FARE®-AC
Stiligt automatiskt golfparaply för två, med handtag och duk i matchande färg
Lätt men ändå mycket robust aluminiumram, bekväm automatisk funktion för snabb öppning,
högkvalitativt Windproof-system för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, rakt mjukt
handtag med silvrig tryckknapp och domingmöjlighet, stor diameter

vit

röd

euroblå

marinblå

PRODUKTFAKTA

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	130 cm
Längd, ihopfällt

96 cm

Paneler	8
Vikt	550 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Aluminium
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

85 × 10 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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GOLFPARAPLYER

Artikel 2393

Stormsäker automatisk
ram

Stålram med färgat
skaft

Exklusivt mjukt handtag
med tryckknapp

Dubbla
domingmöjligheter

AC gästparaply Jumbo® XL Square Color
Kvadratiskt format gästparaply för två personer
Attraktiv design med färgat plastskaft, bekväm automatisk funktion för snabb öppning,
högkvalitativt Windproof-system för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, rakt mjukt
handtag med platt tryckknapp och dubbla domingmöjligheter, stor diameter

vit

röd

limegrön

euroblå

PRODUKTFAKTA

marinblå

grå

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Bredd paraply	113 cm
Djup paraply

113 cm

Längd, ihopfällt	101 cm
Paneler	8
Vikt	690 g
Skaftdiameter	14 mm

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Duk	100% Polyester-pongee
Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	12
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1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

1 = 120 mm
2 = 110 mm
3 = 160 mm

85 × 20 mm

ø 20 mm
59 × 7 mm

ø 20 mm
59 × 7 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

GOLFPARAPLYER

Artikel 7355

Windproof-system
med Fibertec
sprötkonstruktion

Topp med däckmönster

Soft-touch-handtag
med däckmönster samt
inbyggd tryckknapp och
möjlighet till reklam

lam

AC gästparaply FARE®-Profile

åa

nb

rin

ga

nd

e

av
re
k

Exklusivt automatiskt gästparaply för två personer med
designelement i däckmönster

Ex
em

pe

lp

Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, högvärdigt Windproof-system för högsta
ramflexibilitet vid i starka vindar, flexibla glasfiberspröt med grå leder, bekvämt soft-touchhandtag med däckmönster samt inbyggd tryckknapp och möjlighet till doming. Finns även som
annat kompaktparaply (art 5455).

vit

röd

marinblå

grå

PRODUKTFAKTA

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	133 cm
Längd, ihopfällt

99 cm

Paneler	8
Vikt	717 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Glasfiber
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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GOLFPARAPLYER

Artikel 2339

Windproof-system

Matt plasttopp

Dubbla
domingmöjligheter

Exklusivt handtag med
domingmöjlighet

AC golfparaply Fibermatic XL Vent
Exklusivt automatiskt golfparaply för två personer, handtag i golfbollsdesign
Överlappande ventilerande duk som fördelar trycket i starkare vindbyar, högkvalitativt
Windproof-system för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, bekväm automatisk
funktion för snabb öppning, robust glasfiberskaft, flexibla glasfiberspröt, exklusivt handtag med
tryckknapp och domingmöjlighet, duk med två stängningsband för optimal fixering i stängt läge,
behändigt fodral, stor diameter för flera personer

vit

petrol

marinblå

grå

PRODUKTFAKTA

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	133 cm
Längd, ihopfällt

102 cm

Paneler	8
Vikt	695 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Glasfiber
Försäljningsenhet	12
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1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

85 × 15 mm

120 × 25 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

GOLFPARAPLYER

Artikel 2384

Stormsäker automatisk
ram

Original waterSAVE
vävmaterial

NY: waterSAVE vävmaterial
>> Information på sidan 12
Topp med färgring

Handtag med
domingmöjlighet

AC-gästparaply FARE®-Style
Snyggt gästparaply med automatik, färgat skaft och färgade element
Bekväm automatikfunktion för snabb öppning, högvärdigt vindskyddssystem för högsta
flexibilitet på stativet i starka vindar, flexibla spröt i glasfiber, stabilt stålskaft med färgat
plasthölje, polyesterväv som certifierats enligt STANDARD 100 by OEKO-TEX® av återvunnet
plastmaterial, miljövänligt tack vare original waterSAVE vävmaterial, exklusivt, rakt Soft-Touchhandtag med färgade greppringar och dubbla möjligheter till reklam. Finns även som fickparaply
(art. 5084, 5484, 5584) och midsize-paraply (art. 4784).

svart-gul

svart-orange

svart-magenta

svart-röd

PRODUKTFAKTA

svart-limegrön

svart-euroblå

svart-grå

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	130 cm
Längd, ihopfällt

101 cm

Paneler	8
Vikt	715 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

(återvunnet & waterSAVE)
Handtag	Plast
Skaft	Plast, Stål
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm
59 × 7 mm

ø 20 mm
59 × 7 mm
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GOLFPARAPLYER

Artikel 7399

Stormsäker automatisk
ram

Matt/glansigt indelat
handtag

Färgmatchande
metallspetsar

Låsband med trycknapp

AC ALU gästparaply FARE®-Precious
Elegant paraply med metallicfärgade element
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, högvärdigt Windproof-system för högsta
flexibilitet på stativet i starka vindar, flexibla spröt i glasfiber, aluminiumkrycka i matt
metallicfärg, metalländar, fästband och snygg metalltryckknapp i en färg som passar kryckan,
matt/glansigt soft-feel-handtag med inbyggd tryckknapp och möjlighet till reklam

vit/guld

vit/koppar

svart/guld

svart/koppar

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	133 cm
Längd, ihopfällt

101 cm

Paneler	8
Vikt	633 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Aluminium
Försäljningsenhet	12
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1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

GOLFPARAPLYER

Artikel 2989

Stormsäker automatisk
ram

Högklassisk ripstop-nylon, Teflon™

Matt plasttopp

Mjukt handtag med
tryckknapp och
domingmöjlighet

AC golfparaply Fibermatic XL Square
I ögonfallande automatiskt golfparaply i kvadratiskt form för två personer
Iögonfallande standardparaply i speciell rektangulär form, stabilt glasfiberskaft och flexibla
glasfiberspröt, bekväm automatisk funktion för en snabb öppning, högkvalitativt Windproofsystem för maximal ramflexibilitet i stormiga förhållanden, högkvalitetsduk av Ripstop-nylon
med vatten- och smutsavvisande egenskaper tack vare Teflon™ fabric protector, bekvämt mjukt
handtag med platt tryckknapp och domingmöjlighet, bärbart fodral

nattblå

antracitgrå

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Bredd paraply	111 cm
Djup paraply

111 cm

Längd, ihopfällt	100 cm
Paneler	8
Vikt	640 g
Skaftdiameter	14 mm

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Duk	100% Ripstop-Nylon
Handtag	Mjukt
Skaft	Glasfiber
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

1 = 120 mm
2 = 110 mm
3 = 160 mm 85 × 10 mm

120 × 25 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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GOLFPARAPLYER

Artikel 7709

Stormsäker automatisk
ram

Mjuk halkfri topp

Soft touch handtag med
integrerad utlösningsknapp i grå metallic

AC gästparaply FARE®-Stretch 360
Praktiskt automatiskt gästparaply med automatisk förlängning av
väven på alla paneler
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, högkvalitativt Windproof-system för maximal
flexibilitet hos ramen i starka vindbyar, flexibla glasfiberspröt, runt Softtouch-handtag med
inbyggd tryckknapp, ökat korrosionsskydd genom svart galvanisering av stålskaftet

svart-orange

svart-röd

svart-limegrön

svart-euroblå

PRODUKTFAKTA

svart-grå

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	130 cm
Längd, ihopfällt

84 cm

Paneler	8
Vikt	687 g
Skaftdiameter	12 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	24
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1 = 250 mm
2 = 80 mm
3 = 300 mm

85 × 15 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

GOLFPARAPLYER

Artikel 7940

Paraplykonstruktion
utan några metalldelar

Enkel uppfällning
tack vare glidande
säkerhetslöpare

Flexibel sprötkonstruktion utan metallnitar

Handtag i golfbollsdesign med
domingmöjlighet

Golfparaply FARE®-MFP
Metallfritt manuellt golfparaply för två personer, med exklusivt handtag
Paraplykonstruktion utan några metalldelar (MFP - Metal Free Product), exklusivt handtag i
golfdesign, robust glasfiberskaft och flexibla glasfiberspröt, Windproof-funktioner för större
flexibilitet och stabilitet i blåsiga förhållanden, vatten- och smutsavvisande egenskaper genom
FARE®-PEL tygskydd, rakt mjukt handtag med domingmöjlighet, belönades med PROMO
FritzAWARD "Promotional Gift of the Year" 2013

vit

marinblå

grå

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	130 cm
Längd, ihopfällt

101 cm

Paneler	8
Vikt	520 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Glasfiber
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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GOLFPARAPLYER

Artikel 7291

Lotusformad glasfiberkonstruktion för bättre
stabilitet

Handtag med
tryckknapp

Handtag med
domingmöjlighet

AC ALU gästparaply Rainmatic® XL Black
Nobelt automatiskt gästparaply för två, i Black Edition
Lätt och robust svart aluminiumskaft, bekväm automatik för en snabb öppning, ram med
lotusformad sprötkonstruktion i glasfiber för extra stabilitet, vindbeständiga egenskaper för
högre flexibilitet och stabilitet i blåsiga förhållanden, duk med elegant vävt mönster, vattenoch smutsavvisande duk tack vare Teflon™ fabric protector tygskydd, mjukt handtag med platt
tryckknapp och möjlighet till doming

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	120 cm
Längd, ihopfällt

93 cm

Paneler	8
Vikt	560 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Aluminium
Försäljningsenhet	12
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1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 10 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

GOLFPARAPLYER

Artikel 6485

Windproof-system

Enkel uppfällning
tack vare glidande
säkerhetslöpare

Matt plasttopp

Handvänligt mjukt
handtag med
domingmöjlighet

Golfparaply glasfiber 3XL FARE®-Doorman
Gigantiskt golfparaply för upp till sju personer
Extremt stor duk som skyddar många samtidigt, mycket stabilt och stort glasfiberskaft,
flexibla glasfiberspröt, högkvalitativt Windproof-system för maximal ramflexibilitet i stormiga
förhållanden, bekväm öppning via säkerhetslöpare, mjukt och bekvämt handtag med integrerad
tryckknapp och doming möjlighet

marinblå

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	180 cm
Längd, ihopfällt

128 cm

Paneler	8
Vikt	910 g
Skaftdiameter	16 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Mjukt
Skaft	Glasfiber
Försäljningsenhet	6

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

100 × 17 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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GOLFPARAPLYER

Artikel 7949
PREMIUM

Windproof-system

Matt silverfärgad
plasttopp

Handtag i golfbollsdesign med
domingmöjlighet

Glasfiber gästparaply FARE®-Exklusive-Design
Exklusivt manuellt gästparaply för två, med handtag i golfbollsdesign
Prisbelönt paraply med manuell öppning med exklusivt handtag i golfdesign, dubbla dukar för
ventilation och tryckfördelning i starka vindbyar, enkel öppning med säkerhetslöpare och hållbart
glasfiberskaft, flexibla glasfiberspröt, högkvalitativt Windproof-system för maximal ramflexibilitet
i stormiga förhållanden, vatten- och smutsavvisande egenskaper tack vare FONEWR nanobeläggning, rakt handtag med domingmöjlighet, vinnare av reddot design award 2010,
nominerad för "Designpreis Deutschland 2011"

NOMINATED

svart

PRODUKTFAKTA

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	135 cm
Längd, ihopfällt

104 cm

Paneler	8
Vikt	680 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Glasfiber
Försäljningsenhet	12
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1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 320 mm

85 × 10 mm

ø 20 mm

ø 20 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

GOLFPARAPLYER

Artikel 7377

Reflekterande beläggning
som matchar vävens färg
på 2 paneler ...

Stormsäker automatisk
ram

2 kilar och passpoaler
med snygga färgad,
reflekterande
beläggning

... och på
passpoalerna
på övriga 6 paneler

Handtag med
domingmöjlighet

AC gästparaply FARE®-ColorReflex
Trendigt gästparaply för två personer, med reflekterande ytterbeläggning
utan skyddsfunktion på två paneler
Bekväm automatisk funktion för snabb öppning, högvärdigt vindskyddssystem för högsta
flexibilitet på stativet i starka vindar, flexibla spröt i glasfiber, två paneler och snygga passpoaler
med reflekterande beläggning färgmatchande till väven, utan skyddsfunktion, rakt Soft-Feelhandtag med inbyggd utfällningsknapp och möjlighet till reklam, högre korrosionsskydd tack vare
svart förzinkning av stålkryckan. Finns även som miniparaply (art. 5477).

röd

limegrön

marinblå

silvergrå

PRODUKTFAKTA

svart

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	120 cm
Längd, ihopfällt

92 cm

Paneler	8
Vikt	613 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Polyester-pongee

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 190 mm
2 = 180 mm
3 = 300 mm

85 × 15 mm

ø 20 mm

ø 20 mm
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SOMMAR

Artikel 9115

Inre blixtlåsficka och mobilficka (exempel
på användning)

Inre flaskhållare (exempel på användning)

Travelmate Beach shopper
Stor, rymlig och moderiktig strandväska
Praktiskt huvudfack med stort lagringsutrymme för inköp eller strandprylar, blixtlåsficka på
insidan för värdesaker, smartphoneficka och flaskhållare, justerbara bärhandtag med karbinhake
för fastsättning på t ex solstol

elfenben

gul

orange

PRODUKTFAKTA

röd

kiwi

petrol

svart

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Bredd	43 cm
Höjd

40 cm

Djup	18 cm
Vikt	490 g
Material	600D polyester
Försäljningsenhet	24

250 × 250 mm
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Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

SOMMAR

Artikel 90120

Artikel 90150

Platssparande förvaring i fodral med
nätinsats

80 x 150 cm
60 x 120 cm

Mikrofiberhandduk L/XL
Särskilt lätt och extremt snabbtorkande handduk
Mjukt och lent mikrofilbermaterial, certifierat enligt standarden
STANDARD 100 by OEKO-TEX®, utmärkt vattenuppsugningsförmåga
- kan absorbera upp till tre gånger den egna vikten, platssparande
förvaring i fodral med nätinsats, utmärkt för sport, fritid och på resan

grå

90120 (L) PRODUKTFAKTA

90150 (XL) PRODUKTFAKTA

längd	120 cm

längd	150 cm

Bredd

60 cm

Bredd

80 cm

Vikt	145 g

Vikt	242 g

Handduksmaterial	80% Polyester, 20% Polyamide

Handduksmaterial	80% Polyester, 20% Polyamide

Försäljningsenhet	12

Försäljningsenhet	12

PRODUKTEGENSKAPER / FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

PRODUKTEGENSKAPER / FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

120 × 50 mm

300 × 350 mm

100 × 100 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

160 × 50 mm

300 × 350 mm

100 × 100 mm
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SOMMAR

Artikel FTG1224

Exempel på användning

Fridge-to-go® Golfridge kylväska
Praktisk kylväska med inbyggda frysblock för upp till 8 timmars kylning
Ficka med blixtlås på insidan med löstagbara kylklampar, karbinhake för fastsättning på golfbag,
varma drycker kyls på ca 45 minuter, utrustad med gummiöglor för pegar, fyra pegar medföljer

svart

PRODUKTFAKTA

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Bredd	11 cm
Höjd

25 cm

Djup	10 cm
Vikt	490 g
Material	Polyamide
Försäljningsenhet	12

60 × 60 mm
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Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

SOMMAR

Artikel 6139

Handtag med färgad
tryckknapp

Tvådelat skaft, ihopfällt
endast 71 cm långt

Skjut enkelt in undra
skaftet i handtaget för
parasollfunktion

För att dra ut, vänligen
använd tryckknapp

Strandparasoll Travelmate Camper
Praktiskt reseparasoll med UV-skydd 50+
Duk med solskyddsfaktor UPF 50+, spröten och det tvådelade vikbara skaftet av stabilt glasfiber,
undre skaft spetsat för att fästas i marken, högkvalitativt Windproof-system för maximal
ramflexibilitet i stormiga förhållanden, kan även användas som paraply, praktiskt bärfodral med
nät, kort längd gör att det ryms i många resväskor, stor diameter

kräm

gul

orange

PRODUKTFAKTA

röd

gräs grön

blå

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	147 cm
Längd, ihopfällt

UPF
50+

71 cm

Paneler	8
Vikt	725 g
Skaftdiameter	14 mm
Duk	100% Nylon

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Handtag	Plast
Skaft	Glasfiber
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 250 mm
2 = 200 mm
3 = 360 mm

85 × 10 mm

120 × 40 mm
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SOMMAR

Artikel 8180

Stativ i titanfinish

Tiltmekanism

Tvådelat och steglöst
höjdjusterbart skaft

Vridspärr för stabil
fixering

Parasoll S
Klassiskt parasoll med stativ i titanfinish och tiltmekanism
Enkel hantering med säkerhetsskjutknapp, stabila massiva skenor, tvådelat och steglöst
höjdjusterbart skaft med tillmekanism för att luta parasollen, spröt och skaft i elegant titanfinish,
det nedre skaftet är ca 120 cm långt och har en vridspärr för stabil fixering, skuren volangkant
med extra plats för reklam, bekvämt bärfodral, parasollbas ingår ej! (art 8900)

vit

natur

aprikos

PRODUKTFAKTA

nattblå

grå

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	165 cm
Längd, ihopfällt

122 cm

UPF
50+

Paneler	8
Vikt	2050 g
Skaftdiameter	22 mm
Diameter stock 2	25 mm

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Duk	100% Polyester
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	12
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1 = 280 mm
2 = 250 mm
3 = 440 mm

430 × 70 mm

110 × 40 mm

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

SOMMAR

Artikel 8200

Stativ i titanfinish

Tiltmekanism

Tvådelat och steglöst
höjdjusterbart skaft

Vridspärr för stabil
fixering

Parasoll M
Modernt parasoll med spröt i titanfinish och tiltmekanism
Enkel hantering med säkerhetsskjutknapp, stabila massiva skenor, tvådelat och steglöst
höjdjusterbart skaft med tillmekanism för att luta parasollen, spröt och skaft i elegant titanfinish,
det nedre skaftet är ca 120 cm långt och har en vridspärr för stabil fixering, bekvämt bärfodral,
parasollfot medföljer ej (Art. 8900)

vit

natur

aprikos

PRODUKTFAKTA

nattblå

grå

PRODUKTEGENSKAPER

Diameter	177 cm
Längd, ihopfällt

UPF
50+

122 cm

Paneler	8
Vikt	2150 g
Skaftdiameter	22 mm
Diameter stock 2	25 mm

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

Duk	100% Polyester
Skaft	Stål
Försäljningsenhet	12

Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

1 = 250 mm
2 = 280 mm
3 = 440 mm

110 × 40 mm
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SOMMAR

Artikel 8107

Artikel 8207

Artikel 8900

tion
Europa-Produk

Made in Italy

Parasoll 180/8
Parasoll 200/8

Parasollfot

Stort parasoll med vitt kvalitetsskaft med vippfunktion

Parasollfot av plast för parasollen

Premium parasoll med vitt vickbart skaft, starka spröt, väv med invändig beläggning med

Fylles med vatten eller sand, rymmer ca

solskyddsfaktor (UPF 50+), vatten- och smutsavvisande egenskaper tack vare Teflon™ fabric

20 liter, maximal stabilitet nås endast

protector, volanger, undre skaft ca 120 cm långt, parasollbas ingår ej! (art 8900)

när bas är helt fylld

vit

vit-gul

vit-röd

vit-blå

röd

blå

vit

mörkgrå

8107 PRODUKTFAKTA

8207 PRODUKTFAKTA

PRODUKTFAKTA

Diameter	170 cm

Diameter	190 cm

Bredd	45 cm

längd

Höjd

längd

230 cm

230 cm

13 cm

Vikt	2380 g

Vikt	2490 g

Djup	45 cm

Skaftdiameter	25 mm

Skaftdiameter	25 mm

Vikt	1400 g

Duk	100% Polyester

Duk	100% Polyester

Material	Plast

Försäljningsenhet	1

Försäljningsenhet	1

Försäljningsenhet	1

PRODUKTEGENSKAPER

FÖRÄDLINGSMÖJLIGHETER

UPF
50+

1 = 280 mm
2 = 300 mm
3 = 400 mm
500 × 100 mm
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Mått- och viktsangivelser är endast ungefärliga. Med reservation för färg-, tekniska och designändringar.

PRODUKTÖVERSIKT

Produkttabell
All infor

mation i

#översik

Översiktstabell –
hitta rätt snabbt

t

Vår tabell hjälper dig att snabbt och enkelt hitta rätt reklamparaply för rätt ändamål. Här kan du
snabbt se vilken modell som uppfyller alla avgörande kriterier. Du kan även själv avgöra om en
modifiering av ett standardparaply tar dig närmare dina föreställningar. Testa nu!
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98 cm

290 g

5002

24

26

1

90 cm

170 g

5008

48

27

1

98 cm

320 g

5052

48

28

1

94 cm

365 g

48

29

1

88 cm

189 g

48

30

1

98 cm

370 g

24

31

1

98 cm

299 g

5042C

24

32

1

98 cm

295 g

5084

24

33

1

100 cm

354 g

24

34

1

89 cm

143 g

5069

48

35

1

98 cm

302 g

5095

24

36

1

92 cm

336 g

24

37

1

98 cm

265 g

5071

48

38

1

98 cm

265 g

9159

24

40

1

97 cm

339 g

AOC

5460

24

41

1

94 cm

325 g

AC

5584

24

42

1

100 cm

375 g

AC

5547

48

43

1

98 cm

414 g

AOC

5402

12

44

1

98 cm

266 g

24

45

1

100 cm

395 g

AC

Artikel

1

Doming /
laseretikett

25

Premium

48

Exklusivt

5012

Prisbelönat

241 g

Certifierat

Vikt

90 cm

Stormsäkert

Diameter

1

Ultralätt

Personer

24

Automatisk
funktion

Sida

48

Färger

Minsta
försäljningsenhet

Kompaktparaplyer

5512
5070

AOC

AC

AC

5412

5560

5565

5171
AC

5529

PRODUKTÖVERSIKT
47

1

88 cm

398 g

AOC

5649

24

48

1

105 cm

395 g

AOC

5415

24

49

1

105 cm

415 g

AOC

5640

24

50

1

97 cm

343 g

AOC

5484

24

51

2

123 cm

447 g

AOC

5601

24

52

1,5

104 cm

394 g

AOC

5639

48

53

1

88 cm

95 g

5062

12

54

1

105 cm

334 g

5077

12

55

1

97 cm

370 g

AOC

5455

12

56

1

98 cm

397 g

AC

5571

12

57

1

98 cm

310 g

AOC

5429

12

58

1

97 cm

250 g

24

59

1

100 cm

371 g

AC

5593

12

60

1

97 cm

355 g

AOC

5470

24

61

2

117 cm

466 g

AOC

5899

24

62

1,5

105 cm

383 g

AOC

5644

12

63

1

105 cm

412 g

AOC

5655

12

64

1

98 cm

307 g

AOC

5480

12

65

1

96 cm

343 g

AOC

5477

12

66

1

98 cm

305 g

AOC

5489

12

67

1

105 cm

378 g

AOC

5690

12

68

1

105 cm

375 g

AOC

5691

12

69

2

124 cm

515 g

AOC

5606

12

70

1

97 cm

394 g

AOC

5471

12

71

1

88 cm

373 g

AOC

5680

12

72

1,5

105 cm

485 g

AOC

5659

12

74

1

105 cm

562 g

AOC

5663

12

75

1,5

110 cm

444 g

AOC

5675

12

76

1

105 cm

410 g

AOC

5699

Artikel

24

Doming /
laseretikett

5468

Premium

AOC

Exklusivt

Automatisk
funktion

370 g

Prisbelönat

Vikt

97 cm

Certifierat

Diameter

1

Stormsäkert

Personer

46

Ultralätt

Sida

24

Färger

Minsta
försäljningsenhet

KOMPAKTPARAPLYER

5780

155

PRODUKTÖVERSIKT
156

100 cm

340 g

AC

1104

48

79

1

105 cm

426 g

AC

1149

48

80

1

105 cm

420 g

AC

1152

24

81

1

105 cm

400 g

AC

1162

24

82

1

105 cm

350 g

AC

1084

48

83

1

105 cm

380 g

AC

1122

48

84

1

105 cm

415 g

AC

1199

24

85

1

105 cm

440 g

AC

3310

48

124

2

122 cm

533 g

AC

2359

24

125

2

120 cm

490 g

AC

2382

24

86

1

105 cm

440 g

AC

1115

24

88

1

105 cm

440 g

AC

1112

12

89

1

105 cm

390 g

AC

7850

24

90

1

88 cm

380 g

AC

1182

24

91

1

105 cm

440 g

AC

7119

24

92

1

105 cm

435 g

AC

1142C

24

93

1

105 cm

495 g

AC

7112

12

94

1

105 cm

425 g

AC

7860

12

95

1

105 cm

430 g

AC

7869

48

96

1

105 cm

450 g

AC

1159

24

97

1

105 cm

510 g

AC

1744

12

98

1

105 cm

450 g

AC

7870

12

99

1

105 cm

460 g

AC

7560

24

126

2

130 cm

530 g

24

100

1

105 cm

460 g

AC

1118

24

102

1

105 cm

400 g

AC

1755

24

103

1

107 cm

430 g

AC

1130

24

104

1

105 cm

420 g

AC

3330A

12

112

1,5

115 cm

445 g

12

113

1,5

115 cm

540 g

AC

4132

12

114

1,5

115 cm

500 g

AC

4875

24

127

2

120 cm

540 g

AC

2365

24

128

2

120 cm

660 g

AC

2333

Artikel

1

Doming /
laseretikett

78

Premium

48

Exklusivt

185 g

Prisbelönat

Vikt

73 cm

Certifierat

Diameter

1

Stormsäkert

Personer

77

Automatisk
funktion

Sida

48

Färger

Minsta
försäljningsenhet

Normalstora paraplyer,
plyer
Mellanstora paraplyer, Golfpara

6905

2235

4111

PRODUKTÖVERSIKT

130

2

130 cm

460 g

12

131

2

130 cm

620 g

AC

2985

12

132

2

120 cm

540 g

AC

7810

12

105

1

105 cm

460 g

AC

7571

24

106

1

105 cm

500 g

AC

1193

24

115

1,5

115 cm

497 g

AC

4399

24

116

1,5

112 cm

505 g

AC

4784

12

133

2

130 cm

550 g

AC

7580

12

134

2

113 cm

690 g

AC

2393

12

135

2

133 cm

717 g

AC

7355

12

136

2

133 cm

695 g

AC

2339

12

117

1,5

115 cm

570 g

AC

4155

24

118

1,5

107 cm

535 g

AC

7704

12

137

2

130 cm

715 g

AC

2384

12

138

2

133 cm

633 g

AC

7399

12

107

1

105 cm

590 g

AC

7179

12

119

1,5

112 cm

497 g

AC

4792

24

108

1

109 cm

495 g

12

139

2

111 cm

640 g

AC

2989

24

140

2

130 cm

687 g

AC

7709

24

109

1

109 cm

495 g

12

120

1,5

112 cm

530 g

12

141

2

130 cm

520 g

12

142

2

120 cm

560 g

6

143

2

180 cm

910 g

6485

12

144

2

135 cm

680 g

7949

12

145

2

120 cm

613 g

AC

7377

12

121

1,5

112 cm

660 g

AC

7905

12

122

1,5

112 cm

505 g

AC

7799

24

110

1

109 cm

615 g

48

87

1

105 cm

464 g

AC

1115UKA

48

87

1

105 cm

464 g

AC

1115UK

12

123

1,5

115 cm

542 g

Artikel

12

Doming /
laseretikett

AC

Premium

Automatisk
funktion

550 g

Exklusivt

Vikt

120 cm

Prisbelönat

Diameter

2

Certifierat

Personer

129

Stormsäkert

Sida

12

Färger

Minsta
försäljningsenhet

NORMALSTORA PARAPLYER, MELLANSTORA PARAPLYER, GOLFPARAPLYER

7350
2285

7715

7719
AC

7379
7940

AC

7291

7717

4704

157

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL

Marknadsföringsmaterial

Väl utformad: iögonfallande
produktpresentation
Utöver ett stort sortiment av paraplyer erbjuder vi hög kvalitet på marknadsföringsmaterial som du när som helst
kan presentera dina provmodeller optimalt med. Vare sig i era lokaler eller hos kundmöten på plats - så blir alla
paraplyer uppmärksammade och ordnade på ett platsbesparande sätt. Dessutom utför vi även enskilda inslagningar
och presentinslagningar som till exempel utvalda merchandisingartiklar som garanterar att din mottagare blir extra nöjd.

Art. 13606

Art. 13604

Art. 13441
158

Art. 11963

MARKNADSFÖRINGSMATERIAL
Art. 12332

Art. 12800

Art. 12801

Art. 9140

Art. 9147

Med snygga färgad,
reflekterande beläggning

159

EXEMPEL PÅ REKLAM

Exempel på egen reklam
Screentryck – Dubbeltryck vitt eller tryck silver, guld och svart

1
Dubbeltryck vitt/vitt underlag
För att hög färgbriljans och bra kontrast ska kunna uppnås är
det i regel nödvändigt att använda vitt underlag. För synligt
vitt måste dubbeltryck användas. Detta ger kraftigare täckoch lyskraft hos den applicerade färgen. Resultaten blir en
briljant tryckbild.

2
Undantag
För tryck på vita paraplyer behövs inget vitt underlag. Detta
gäller även för tryckfärgerna silver, guld och svart (dessa
färger har en mycket god täckkraft även utan vitt underlag).
➋ 1-färgat tryckmotiv svart

➊ 1-färgat tryckmotiv vitt
I detta fall används dubbeltryck (samma prisberäkning som
2-färgat tryck) – Förkostnader som film-, konfigurerings- och
screenkostnader debiteras endast en gång.

Screentryck – färgat tryckmotiv med vitt underlag eller med synligt vitt
Mer information om
dubbeltryck och vitt underlag
s. S. 14

3
Färgade tryck
I detta fall arbetar vi med ett vitt underlag. Det vita
underlaget trycks i ett något mindre format än det färgade
motivet så att det inte bildas några strimmor. För det vita
underlaget uppkommer extrakostnader för ytterligare en färg
tillsammans med respektive förkostnader för trycket.

160

4

➌ 1-färgat tryckmotiv (med vitt underlag)
➍ 2-färgat tryckmotiv med synligt vitt
(med vitt dubbeltryck)

EXEMPEL PÅ REKLAM

Doming – en- eller flerfärgad
Doming ger en briljant färgåtergivning och 3D-effekten ger ett mycket högkvalitativt,
fotorealistiskt resultat. Den högvärdiga bearbetningen av ytan har en särskilt hållbar
effekt.
Kan användas på: paraplyhandtag och väskor (och på tryckknapp 1083 och 1122)

Laseretikett
Laseretiketter är enkla, flexibla och prisvärda. De lämpar sig utmärkt för
personanpassning av produkten (den kan till exempel förses med ett namn).
Etiketterna finns i många färger och i olika storlekar och former.
Kan användas på: paraplyhandtag och väskor (och på tryckknapp 1083 och 1122)

ion
Mer informat
heter
om alla möjlig
till reklam:
s. 14

Kontakta oss om du har frågor!

Beakta gällande version av våra allmänna villkor.
Med reservation för prisändringar och fel. Ingen garanti för riktigheten hos innehållet.
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IKON-FÖRKLARING

EXCLUSIVE FARE känntecknar
produkter som utvecklats och
konstruerats exklusivt av FARE®
eller för FARE®.

Ikon-förklaring
Textilbearbetning och beläggning
TeflonTM
fabric protector

Optimerad roll-off
effekt med
NANO-beläggning

Vatten- och smutsavvisande
materialbehandling FARE®PEL

Orignal waterSAVE
vävmaterial - sparar energi,
skyddar vatten och miljö

Materialkvalitet
Sigill för speciellt
härdat aluminium

Sigill för mycket
flexibel glasfiber

Windproof-system på exklusiva
paraplymodeller med ytterst flexibla
plastspröt som gör att paraplyet står
emot starka vindar

Windproof-teknik
Windproof-egenskaper:
Högre ram flexibilitet
och bättre vindsäkerhet i
jämförelse med ramar utan
windproof

Windproof-system:
Maximal ram flexibilitet med
en stormsäker funktion som
vänder paraplyet ut och
in – bara FARE® top modeller
får denna teknik

Öppnings- och stängningsmekanismer
Paraplyet öppnas och
stängs med knapptryckning
(Auto open/close)

För återförslutning
tryck ihop paraplyet

Paraplyet öppnas
med knapptryckning
= automatik

Särskilt lätt

Särskilt liten

Miljövänlig

Särskilt prisvärd

Särskilt platt /
väldigt smal

Bärfodral som kan
hängas på axeln

10 paneler

Kvadratiskt paraply

Presentförpackning

Säkerhetsfunktion

Speciella egenskaper

10

Utrustat med original
3M Scotchlite
reflekterande material

Reflekterande passpoal
som modedetalj

PREMIUM

Premiumprodukt

Möjlighet till anbringande av reklam
Screentryck
Paraplypanel:
Logo screentryck från
1- upp till 8 färger på en
eller flera paneler möjligt

Lasergravyr
Låsband:
Logo screentryck
1 färg möjligt

Fodral:
Logo screentryck
1 färg möjligt
(flerfärgad på förfrågan)

Väskor:
förädling med screentryck
1-färg (flerfärgad på
förfrågan)

Den här symbolen
kännetecknar möjligheten
att förse paraplyets
handtag, greppringar och
uppfällningsknapp med
lasergravyr.

Mer information om lasergravyr
hittar du på sidan 16.

Doming i olika utföranden och former
(Alla artiklar som kan förses med domingreklam kan även prydas med en laseretikett).

1 doming möjlighet

2 doming möjligheter

Rund

Böjt handtag

1 doming möjlighet

2 doming möjligheter,
fyrkantigt

Kantig

Tryckknapp

Förädlingsmöjligheterna kan du hitta i respektive artikelbeskrivning.
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KOMPAKTPARAPLYER

NORMALSTORA
PARAPLYER

1084 AC paraply Colorline 
1104 AC standardparaply 
1112 AC standardparaply FARE®-Collection 
1115 Standardparaply FARE®-Fashion AC 
1115UK AC standardparaply FARE®-Allover 
1115UKA AC standardparaply FARE®-Allover 
1118 AC-käpparaply FARE®-Camouflage 
1122 AC standardparaply ÖkoBrella 
1130 AC standardparaply FARE®-Classic 
1142C AC standardparaply Colormagic® 
1149 AC standardparaply 
1152 AC standardparaply 
1159 AC standardparaply FARE®-Doubleface 
1162 AC standardparaply 
1182 AC standardparaply FARE®-Collection Square 
1193 AC standardparaply FARE®-Nature 
1199 AC standardparaply FARE®-Loop 
1744 Standardparaply FARE®-AC 
1755 Standardparaply FARE®-Fibertec-AC 
2235 Gästparaply glasfiber 
2285 Gästparaply glasfiber 
2333
2339
2359
2365
2382
2384
2393
2985
2989
3310
3330A
4111
4132
4155
4399
4704
4784
4792
4875
5002
5008
5012
5042C
5052
5062
5069
5070
5071
5077
5084
5095
5171
5402
5412
5415
5429
5455
5460
5468
5470
5471
5477
5480
5484
5489
5512

MELLANSTORA
ARAPLYER

82
78
88
86
87
87
» NYHET! 100
83
103
92
79
80
96
81
90
» NYHET! 106
» NYHET! 84
97
102
126
130

AC-gästparaply FARE®-Pure 
» NYHET! 128
AC golfparaply Fibermatic XL Vent 
136
AC gästparaply 
124
AC gästparaply 
127
AC gästparaply 
125
AC-gästparaply FARE®-Style 
137
AC gästparaply Jumbo® XL Square Color 
134
AC golfparaply Fibermatic XL 
131
AC golfparaply Fibermatic XL Square 
139
Woodshaft AC standardparaply 
85
Woodshaft AC standardparaply 
104
Mellanstort paraply ALU Light10 Colori 
112
AC mellanstort paraply FARE®-Collection 
113
Mellanstort paraply FARE®-Gearshift 
117
AC mellanstort paraply FARE®-Seam 
115
Mellanstort paraply FARE®-Exklusiv 60-Edition 
123
AC mellanstort paraply FARE®-Style 
116
AC mellanstort paraply FARE®-Noble 
119
AC ALU mellanstort paraply Windmatic Black Edition 
114
Kompaktparaply Topless i miniformat 
25
ALU kompaktparaply i miniformat 
26
Kompaktparaply i miniformat 
24
Kompaktparaply i miniformat Colormagic® 
31
Mini-kompaktparaply FARE®-Fillit 
» NYHET! 27
Kompaktparaply i miniformat FiligRain Only95 
53
Kompaktparaply i miniformat SlimLite Adventure 
34
Kompaktparaply i miniformat FiligRain 
29
Kompaktparaply i miniformat Safebrella® 
37
Kompaktparaply i oversizeformat FARE®-Shine 
54
Kompaktparaply FARE®-Mini Style 
32
Kompaktparaply i miniformat ÖkoBrella 
35
Kompaktparaply i miniformat Safebrella® LED 
44
AOC kompaktparaply i miniformat 
43
AOC-mini-kompaktparaply 
» NYHET! 30
AOC kompaktparaply i oversizeformat FARE®-Contrary 
48
AOC kompaktparaply i miniformat ÖkoBrella 
57
AOC kompaktparaply i miniformat FARE®-Profile 
55
Kompaktparaply i miniformat FARE®-AOC 
40
AOC-mini-kompaktparaply FARE®-Camouflage 
» NYHET! 46
AOC kompaktparaply i miniformat RainLite Trimagic 
60
AOC kompaktparaply i miniformat Safebrella® LED 
70
AOC kompaktparaply i miniformat FARE®-ColorReflex 
65
AOC kompaktparaply i miniformat Trimagic Safety 
64
Kompaktparaply FARE®-AOC-Mini Style 
50
AOC kompaktparaply i miniformat Trimagic Safety Redline 
66
AC kompaktparaply i miniformat 
28

5529
5547
5560
5565
5571
5584
5593
5601
5606
5639
5640
5644
5649
5655
5659
5663
5675
5680
5690
5691
5699

GOLFPARAPLYER

SOMMAR

A
 C kompaktparaply i miniformat FARE®-Doubleface 
K
 ompaktparaply i miniformat FARE®-AC Plus 
K
 ompaktparaply i miniformat FARE®-AC 
K
 ompaktparaply i miniformat FARE®-AC 
A
 C kompaktparaply i miniformat Safebrella® LED 
Kompaktparaply FARE®-AC-Mini Style 
A
 C kompaktparaply i miniformat FARE®-Nature 
A
 OC XL kompakt gästparaply 
A
 OC kompakt gästparaply Jumbomagic Windfighter 
A
 OC kompaktparaply i oversizeformat FARE®-Seam 
K
 ompaktparaply i oversizeformat FARE®-AOC 
AOC-oversize-kompaktparaply FARE®-Colorline 
» NYHET!
Kompaktparaply FARE®-AOC Square 
A
 OC kompaktparaply i oversizeformat FARE®-Gearshift 
AOC-oversize-kompaktparaply FARE®-Steel 
» NYHET!
A
 OC kompaktparaply i oversizeformat Stormmaster 
A
 OC mellanstort kompaktparaply RainLite Classic 
A
 OC kompaktparaply Nanobrella Square 
AOC kompaktparaply i oversizeformat Magic Windfighter 
AOC kompaktparaply i oversizeformat Magic Windfighter Flat Black 
AOC kompaktparaply i oversizeformat Magic Windfighter Carbon 

5780 A
 LU kompaktparaply Mini Windfighter 
5899 A
 OC kompaktparaply FARE®-4-Two 
6139 S
 trandparasoll Travelmate Camper 
6485 G
 olfparaply glasfiber 3XL FARE®-Doorman 
6905 P
 araply för barn FARE®-4-Kids 
7112 A
 C standardparaply FARE®-Pure 
7119 A
 C standardparaply FARE®-Collection 
7179 Standardparaply FARE®-AC Christmas 
7291 A
 C ALU gästparaply Rainmatic® XL Black 
7350 W
 oodshaft AC golfparaply FARE®-Collection 
7355 A
 C gästparaply FARE®-Profile 
7377 A
 C gästparaply FARE®-ColorReflex 
7379 A
 C mellanstort paraply i bambu ÖkoBrella 
7399 A
 C ALU gästparaply FARE®-Precious 
7560 Standardparaply FARE®-AC 
7571 A
 C standardparaply Safebrella® LED 
7580 A
 LU gästparaply FARE®-AC 
7704 A
 C mellanstort paraply FARE®-Stretch 
7709 A
 C gästparaply FARE®-Stretch 360 
7715 Standardparaply FARE®-Contrary 
7717 Standardparaply FARE®-Reflex Contrary 
7719 Standardparaply FARE®-Contrary 
7799 AC-midsize-käpparaply FARE®-Sound 
7810 G
 olfparaply glasfiber Windfighter AC² 
7850 A
 C ALU standardparaply Lightmatic® 
7860 A
 C ALU standardparaply Windmatic 
7869 A
 C ALU standardparaply Windmatic 
7870 A
 C ALU standardparaply Windmatic Color 
7905 A
 C mellanstort paraply FARE®-Switch 
7940 Golfparaply FARE®-MFP 
7949 G
 lasfiber gästparaply FARE®-Exklusive-Design 
8107 Parasoll 180/8 
8180 Parasoll S 
8200 Parasoll M 
8207 Parasoll 200/8 
8900 Parasollfot 
90120 Mikrofiberhandduk L 
90150 Mikrofiberhandduk XL 
9115 T
 ravelmate Beach shopper 
9159 M
 ini-kompaktparaply ÖkoBrella Shopping 
FTG1224 Fridge-to-go® Golfridge kylväska 
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