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Hoogwaardig schaduwcomfort  
is geen toeval 
Goed kijken, goed luisteren en begrijpen wat de mensen willen. Dat is 
sinds 1895 het basisprincipe van het Zwitserse Glatz. Onze producten 
moeten nuttig zijn en in de trant van Zwitserse kwaliteit alles hebben 
wat nodig is voor hoogwaardig schaduwcomfort. 

Als pionier van de zijmast- en grote parasol streven wij ernaar om 
belangrijke outdoortrends vroegtijdig te herkennen en bij de ontwikke-
ling en productie van individueel geconfigureerde parasols uit de fabriek 
een leidende rol te spelen. 

Met 19 verschillende modellen en meer dan 20.000 combinatiemoge-
lijkheden hebben wij een nieuwe definitie gegeven aan schaduwkwali-
teit in de zon. Glatz-parasols komen uit een van de grootste parasol-
assortimenten ter wereld en zijn verkrijgbaar in verschillende formaten, 
diverse afmetingen en in meer dan 70 kleuren.

Of u nu in de stad, op het platteland, in de bergen of aan de kust van het 
buitenleven wilt genieten, onze gecertificeerde dealers hebben u vele 
mogelijkheden te bieden. Ze worden regelmatig door ons geschoold en 
getest. 

Als het dus goed toeven is op uw schaduwplek, dan is de kans groot, 
dat u onder een Glatz-parasol zit te genieten van het leven. Wij laten 
niets aan het toeval over – dat is ons motto, zodat u van hoogwaardige 
kwaliteit kunt genieten.

Markus Glatz & het gehele Glatz-team
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Onze waarden
"Hier ben ik graag!" Beter nog: "Hier voel ik me thuis!" Wie de sfeer van een plek beschrijft, 
gaat intuïtief af op zijn gevoel. En wel al lang voordat men probeert een sfeer te beschrijven 
met objectieve parameters als grootte, akoestiek, panorama, licht en warmte. Dit goede 
gevoel in de buitenruimte is ons hoogste doel. Het heeft evenzeer te maken met 
vakmanschap als met stijlvastheid. Beide zijn het resultaat van onze lange ervaring als 
Zwitsers familiebedrijf. Want al ruim 125 jaar ontwerpen en bouwen we parasols die  
twee Zwitserse deugden combineren: innovatie en traditie. We belichamen deze concepten 
niet alleen, ze komen ook tot uiting in onze drie merkwaarden: duurzaamheid, 
 individualiteit en design, en in ons assortiment parasols.

Gebouwd voor vele zomers
Hoge kwaliteit is voor ons de som van materiaal en de verwerking ervan. Onze parasols zijn 
zo gebouwd dat ze uiterst betrouwbaar hun werk doen. Dat begint met de constructie en 
eindigt in de windtunnel, waar al onze parasols worden getest op hun windstabiliteit. Dit 
betekent ook dat onze stoffen maximale bescherming tegen de zon bieden en ondanks 
uv-stralen hun oorspronkelijke kleur zeer lang behouden. 

Altijd een oplossing op maat
Elke plaats is anders. Daarom zijn onze parasolmodellen in vrijwel alle mogelijke uitvoeringen 
verkrijgbaar. Wij zijn erg trots op dit unieke concept. Wij bieden een steeds op maat 
gemaakte oplossing voor elke toepassing. Van het kleine schuine balkon tot het ruime terras 
van een grand hotel. 

Tijdloosheid in plaats van  
kortstondige modetrends
Als we het ontwerp van al onze parasols onder een gemeenschappelijke noemer moeten 
brengen, dan is dat tijdloze elegantie. Het spreekt voor zich dat we in de loop van de vele 
decennia van onze geschiedenis her en der een nuttig detail van optische aard of technische 
vooruitgang in onze parasols hebben geïmplementeerd. Wat men bij onze parasols zeker 
niet vindt, is de poging om een kortstondige modetrend te volgen. Wij zetten trends in 
ergonomie en functionaliteit. Daaraan herkent men een parasol van Glatz. 
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Voor terras en tuin
Wij weten hoe belangrijk uw thuis voor u is. Daarom bouwen wij parasols die precies 
aansluiten bij uw persoonlijke stijl: van het futuristische buitenbad tot de tuin achter het huis. 
Onze parasols zijn tijdloos, functioneel en duurzaam. En daarmee voor vele lange zomers 
een hoogtepunt in de mooiste zomerresidentie ter wereld – uw tuin. 

Voor hotel en restaurant
Met een parasol van Glatz maakt u van de buitenruimte van uw gastronomie een 
binnenruimte. Want de robuustheid en functionaliteit van onze parasols bieden u en uw 
gasten ook bij slecht weer bescherming en veiligheid in de buitenlucht. Hierdoor kunt u  
met uw buitenruimte vroeger met het buitenseizoen beginnen en uw gasten  
tot laat in de herfst bedienen. Vrijwel alle parasols kunnen naar wens worden uitgerust  
met ledverlichting en verwarming sommige zelfs met motoraandrijving. Dankzij de hoge 
sluithoogte hoeft u niet meer met het meubilair te schuiven.

Voor architecten en ontwerpers
Wie complexe wooneenheden of hotels ontwikkelt en realiseert, heeft ook een  
goed concept voor de buitenruimte nodig. Het ontwerpersteam van Glatz is hierbij een 
competente adviseur voor innovatieve parasoloplossingen en ondersteunt architecten  
en ontwerpers bij de implementatie van speciale oplossingen. Op basis van onze  
designs en de heldere vormentaal zorgen zij voor een consistent systeem, dat tot in  
het kleinste detail perfect in harmonie is met uw bouwproject.
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Dit parasolmodel is bijzonder geschikt voor de veeleisende dagelijkse 
praktijk in gastronomie en hotelwezen. De parasol kan individueel 
worden aangepast in kleur, vorm en grootte en worden gecombineerd 
met andere modellen. 

Dankzij zijn functionaliteit en robuustheid en de mogelijkheid om de 
parasol in het gras te verankeren, is dit parasolmodel een geweldige 
keuze voor zowel grote als kleine grasvelden.

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

Met dit model en de bijbehorende verstelmogelijkheden ligt zelfs de 
verste uithoek van het balkon in de schaduw, terwijl het dankzij het design 
nauwelijks ruimte in beslag neemt.

Gebruikslocaties

Hotel & Gastronomie

Grasveld

Terras

Balkon
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Dit parasoltype kan met een voet of een staandervoet met gewicht 
worden bevestigd. Daarbij kan de locatie op elk moment zonder 
montage worden veranderd. De bevestiging geschiedt met een klem 
die de mast ontziet.

Als het parasolmodel op een vaste plek moet worden geplaatst, is er 
een bodemhuls beschikbaar om met beton in de grond te zetten. 
Dankzij de volledige integratie van de parasol in het zitgedeelte wordt 
het risico van struikelen voorkomen.

Door middel van een gazonpunt, die men in de grond duwt, kan dit 
model heel snel in zachte ondergrond op een andere plek worden gezet. 
De bevestiging geschiedt met een klem die de mast ontziet.

Muren en wanden vormen geen hindernis, omdat dit parasolmodel 
dankzij een muurconsole ruimtebesparend aan muur of wand kan 
worden bevestigd. 

Als er maar beperkt ruimte is, kan dit parasolmodel met een klem aan 
de reling van het balkon worden bevestigd.

Bezitters van Glatz-parasols zitten goed als ze het originele 
accessoires van Glatz gebruiken, dat voor optimale bevestiging  
en stabiliteit zorgt. Alleen zo zijn het optimale gebruik en de 
Glatz- garantie gewaarborgd.

Bevestigingsoplossingen

Voet

Bodemhuls

Gazonpunt

Balkonklem

Muurconsole
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ALEXO®

Kleur: 802 Sienna

De klassieker sinds 1931
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ALEXO®

∅ 200 cm 20 km/h
∅ 220 cm 20 km/h

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld  
parasoldeel en vaste verankering in de grond.

Alexo is een icoon. Al meer dan 90 jaar komen design en functie perfect samen in deze cult-
parasol. Door de stok van Zwitsers essenhout met het tandwielscharnier en het gebogen 
doek is het de klassieker onder de zon. De parasol is kantelbaar tot 90° en draait om zijn 
eigen as, zodat u heel eenvoudig kunt zorgen voor schaduw.

Met een diameter van 200 tot 220 cm is Alexo ook bij beperktere ruimte ideaal. De 
onbreekbare baleinen, de stijlvaste en hoogwaardige stok van essenhout en het massieve 
tandwielscharnier van vernikkeld messing zorgen voor blijvende betrouwbaarheid. 
Uiteraard zijn ook bevestigingsmiddelen en een bijpassende volant verkrijgbaar. Dat 
noemen we savoir-vivre met traditie.

De klassieker sinds 1931

Frame 10-delig 
Stok ∅ 30 mm
Tandkransscharnier van vernikkeld messing
Baleinen van flexibel, breukbestendig fiberglas
Functie: Kantelbaar tot 90°
Framedak: rond

Frame kleur Kleurloos gelakt Zwitsers essenhout

Parasoldoek Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV - Protection > 98 %
Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV - Protection > 98 %

Volant Met of zonder verkrijgbaar
Bij de uitvoering zonder volant is de stof versterkt met lederen hoeken

Beschermhoes Optioneel te bestellen
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PIAZZINO
De natuurlijke houten parasol



Kleur: 523 Champagner
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PIAZZINO

∅ 300 cm 30 km/h 300 × 300 cm 30 km/h
∅ 350 cm 30 km/h

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld  
parasoldeel en vaste verankering in de grond.

De stok uit één stuk en het robuuste frame van eucalyptushout geven Piazzino zijn 
authentieke uitstraling en zijn grote stabiliteit. Maar onze hoogwaardige houten parasol 
onderscheidt zich ook door zijn bijzonder eenvoudige bediening: dankzij de katrol gaat hij 
snel en moeiteloos open en dicht. Eerlijk, praktisch, Zwitsers.

Tijdloze elegantie, eenvoudige bediening en betrouwbaarheid maken Piazzino zo populair. 
Het sterke eucalyptushout en de toepassing van uiterst stevige kunststof voor zwaar 
belaste onderdelen als de kroon, de schuiver en de top garanderen zijn lange levensduur. 
Het doek staat altijd gespannen en het parasolscherm is met de schuiver in hoogte 
verstelbaar. Onze Piazzino zorgt op een natuurlijke manier voor schaduw.

De natuurlijke houten parasol

Frame 8-delig 
Stok ∅ 48 mm
Katrol voor het openen en sluiten, fixeren met een metalen pin
Stoffen hoek met leer (wit) versterkt
Framedak: rond, vierkant

Frame kleur Stofkwaliteit 5, 4: Kleurloos gelakt eucalyptushout
Stofkwaliteit 2: Rood gelakt eucalyptushout

Parasoldoek Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %
Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %
Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant Alleen zonder verkrijgbaar

Beschermhoes Bij de leveringsomvang inbegrepen

Elektrotoebehoren Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu
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TEAKWOOD
Het elegante hoogstandje van bijzonder hout



Kleur: 639 Blush
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TEAKWOOD

∅ 300 cm 30 km/h 330 × 330 cm 30 km/h
∅ 350 cm 30 km/h

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld  
parasoldeel en vaste verankering in de grond.

Esthetisch, elegant en luxueus. Teakwood is de Rolls-Royce onder de houten parasols. 
Onbehandeld teak, hoogwaardige leren lussen voor het netjes ophangen van het koord, 
dubbele katrol, met leer verstevigde stoffen hoeken en metalen beschermdoppen aan het 
uiteinde van de baleinen. Daaraan herkent u dat de parasols zijn vervaardigd met 
traditioneel vakmanschap.

De dubbele katrol zorgt voor het snel en gemakkelijk openen van het doek, dat uitsluitend in 
de hoogwaardige stofkwaliteiten 4 of 5 verkrijgbaar is. De schuiver is in hoogte verstelbaar 
en wordt vastgezet met de aan een kettinkje bevestigde metalen pin. De baleinen zijn stevig 
vastgeschroefd en aan het uiteinde van de onbehandelde teakhouten stok garandeert een 
metalen beschermkap de lange levensduur. Teakwood combineert esthetiek met 
uitzonderlijk vakmanschap, geheel volgens de Glatz-traditie.

Het elegante hoogstandje van bijzonder hout

Frame 8-delig 
Stok ∅ 48 mm
Dubbele katrol voor het openen en sluiten, fixeren met een metalen pin
Met roestvrije beslagen
Stoffen hoek met leer versterkt
Framedak: rond, vierkant

Frame kleur Hoogwaardig teak

Parasoldoek Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %
Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant Alleen zonder verkrijgbaar

Beschermhoes Bij de leveringsomvang inbegrepen

Elektrotoebehoren Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu
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Kleur: 510 White



ALU-SMART
De kleine die zich kan aanpassen
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ALU-SMART, 
Int. Patents reg.  Int. Design reg.

ALU-SMART

∅ 200 cm 75 km/h 200 × 200 cm 50 km/h 210 × 150 cm 55 km/h
∅ 220 cm 65 km/h 240 × 240 cm 40 km/h 250 × 200 cm 40 km/h
∅ 250 cm 50 km/h
∅ 300 cm 35 km/h

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld  
parasoldeel en vaste verankering in de grond.

De kleine die zich kan aanpassen

Hoe lang duurt het voor een parasol een klassieker wordt? Wij denken dat het geen  
kwestie van tijd is, maar van een slim idee. De Alu-Smart doet zijn naam alle eer aan.  
Hij past perfect op smalle of schuine balkons; met behulp van de ergonomische,  
slanke schuif kan zijn parasoldak moeiteloos worden geopend en gesloten.

Zijn design met elegant welvende stofrand harmonieert met oude gebouwen en met 
nieuwbouw en geeft een harmonieuze flair. Het stevige aluminium frame reflecteert  
op subtiele wijze de kleuren van de omgeving. De parasol is ook ideaal voor terrassen  
en als aanvulling op alle grote parasols van Glatz.

Frame 6- of 8-delig
Stok ∅ 35 mm
Functie: Eenvoudig openen met schuiver zonder op de knop te drukken, traploze hoog-
teverstelling 40–60 cm aan beide zijden kantelbaar 32°
Ideaal voor het balkon
Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden
Framedak: rond, vierkant, rechthoekig

Frame kleur Natuurlijk geanodiseerd aluminium

Parasoldoek Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %
Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %
Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant Alleen zonder verkrijgbaar

Beschermhoes Optioneel te bestellen

Elektrotoebehoren Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu
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 TWIST
De ergonomische middenstokparasol

NIEUW



Kleur: 588 Olive
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TWIST,
Int. Patents pend.

∅ 270 cm 55 km/h 240 × 240 cm 45 km/h 210 × 150 cm 55 km/h
∅ 300 cm 50 km/h 250 × 200 cm 45 km/h
∅ 330 cm 45 km/h

TWIST

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld  
parasoldeel en vaste verankering in de grond.

Het vlakke doek, de handige slinger en het ergonomische draaimechanisme illustreren ons 
streven naar duurzame uitvindingen. De Twist kan eenvoudig en comfortabel op 
heuphoogte met enkele krukomwentelingen worden geopend, in een handomdraai traploos 
met draaigreep worden gekanteld en met de praktische klemhendel 360° worden gedraaid. 
Zo elegant en simpel kan parasoldesign zijn.

Het witte en antraciet gepoedercoate aluminium van het frame en de baleinen geeft samen 
met het vlakke parasoldak een moderne, zwevende look. De hoogwaardige stof is dankzij 
de flexibele uiteinden zelfspannend. Voor de van een interne stalen buis voorziene stok is 
een onderstok verkrijgbaar, waarmee u de hoogte van de parasol kunt aanpassen en zo 
steeds optimaal van schaduw kunt genieten. Dat is echte Zwitserse precisie.

De ergonomische middenstokparasol

Frame 6- of 8-delig
Stok ∅ 45 mm
Hoogwaardig design
Functie: Alle bedieningsfuncties op heuphoogte: Openen/sluiten met kruk,
kantelen met behulp van draaigreep 32°, 360° draaien met behulp van klemhendel
Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden
Framedak: rond, vierkant, rechthoekig
Stofhoeken zijn met leer versterkt (stofkwaliteit 5, 4)

Frame kleur Mat wit en antraciet gepoedercoat aluminium

Parasoldoek Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %
Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %
Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %, 
(Alleen verkrijgbaar in het vorige model)

Volant Alleen zonder verkrijgbaar

Beschermhoes Optioneel te bestellen

Toebehoren Onderstok met hoogteverstelling

Elektrotoebehoren Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu
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SUNWING® Casa
De handzame parasol die rondom 
voor schaduw zorgt



Kleur: 558 Steel
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SUNWING® Casa

∅ 300 cm 35 km/h 270 × 270 cm 30 km/h 300 × 240 cm 35 km/h
∅ 330 cm 30 km/h

SUNWING® Casa,
 Int. Design reg.

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld  
parasoldeel en vaste verankering in de grond.

Beschermt altijd tegen de zon, maar staat nooit in de weg. De innovatieve technologie van 
Sunwing Casa geeft luchtige bewegingsvrijheid, omdat het beschermende doek vrij in de 
ruimte boven u zweeft. De middelgrote zijmastparasol kan met de ene slinger in een 
handomdraai worden geopend en met de andere tot 45° in twee richtingen worden 
gekanteld.

Tijdloos design, baanbrekende slingertechnologie, eenvoudige bediening, stevige zijmast 
en 360° draaibaarheid zijn typerend voor Sunwing Casa. De slanke steunen en het frame 
dat het doek draagt, bestaan uit natuurlijk geanodiseerd of antraciet gepoedercoat 
aluminium. Het parasoldoek is zelfspannend dankzij de flexibele baleinuiteinden. Vrijheid is 
het nieuwe normaal.

De handzame parasol die rondom 
voor schaduw zorgt

Frame 8-delig
Mastprofiel 55 × 2.5 mm
Krukaandrijving voor openen en sluiten
Kruk voor aan beide kanten traploos kantelen van het dak (45°)
Krukbehuizing, draagarmgeleiding, -kop van robuust gegoten aluminium
Schroeven en nagels van roestvrij staal
Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden
Framedak: rond, vierkant, rechthoekig

Frame kleur Naturel geanodiseerd of gepoedercoat aluminium

Parasoldoek Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %
Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %
Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %, 
 (Alleen in antracietkleurig frame)

Volant Alleen zonder verkrijgbaar

Beschermhoes Bij de leveringsomvang inbegrepen

Elektrotoebehoren Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu
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SOMBRANO® S+

Kleur: 806 Forge

Het paradepaardje
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SOMBRANO® S+,
Int. Patents reg.  Int. Design reg.

SOMBRANO® S+

∅ 350 cm 45 km/h 300 × 300 cm 45 km/h 400 × 300 cm 35 km/h
∅ 400 cm 35 km/h 350 × 350 cm 35 km/h

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld  
parasoldeel en vaste verankering in de grond.

Zo gemakkelijk hebt u 360° zonbescherming in stijl en met klasse onder de knie:  
Sombrano S+ is de eerste zijmastparasol die met een draai aan de slinger in een oogwenk 
opengaat en tegelijkertijd horizontaal kan worden afgesteld. Dat zorgt voor perfect 
bedieningsgemak en maximale zonbescherming met een onbegrensd ruimtelijk gevoel in 
tijdloze elegantie.

Waar de zon ook schijnt, met onze bestseller bent u verzekerd van een plekje in de 
schaduw. De robuuste zijmast laat permanent ruimte vrij om in de schaduw te kunnen 
genieten. Het hoogwaardige doek garandeert 100% zonbescherming en kan met de 
comfortabele stuurstang trapsgewijs tot 54° aan beide zijden kantelen en dankzij de 
draaivoet met pedaal heel eenvoudig 360° om zijn eigen as draaien. Schaduw rondom 
wordt een vanzelfsprekendheid.

Het paradepaardje

Frame 8-delig
Mastprofiel ovaal 66 × 95 × 3 mm
Krukaandrijving voor openen en sluiten
Dakhelling aan beide kanten tot 54° met behulp van stuurstang
Met draaivoet met kogellager met pedaal 360° draaibaar
Krukbehuizing, wagen, draagarmgeleiding en -kop van gegoten aluminium
Schroeven en nagels van roestvrij staal
Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden
Framedak: rond, vierkant, rechthoekig

Frame kleur Naturel geanodiseerd of antraciet gepoedercoat aluminium

Parasoldoek Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %
Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %
Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %,  
 (Alleen in antracietkleurig frame)

Volant Alleen zonder verkrijgbaar

Beschermhoes Bij de leveringsomvang inbegrepen

Elektrotoebehoren Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu
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PENDALEX® P+

Kleur: 809 Midnight

De multifunctionele alleskunner
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PENDALEX® P+,
Int. Patents reg.  Int. Design reg.

PENDALEX® P+

∅ 300 cm 20 km/h 285 × 230 cm 20 km/h
∅ 325 cm 20 km/h
∅ 350 cm 20 km/h

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld  
parasoldeel en vaste verankering in de grond.

Dankzij alleskunner Pendalex P+ met zijn klassieke parasol-look is de schaduw in de tuin  
altijd daar waar hij nodig is. Dat komt door de intelligente techniek: het parasolscherm  
kan traploos tot 90° in alle richtingen kantelen en dankzij de gasveer heel gemakkelijk tot  
50 cm in de hoogte worden versteld en 360° draaien.

Rechts- en linkshandigen kunnen de slinger naar wens bevestigen en zo Pendalex P+ 
gelijkmatig openen en sluiten, moeiteloos en in slechts een paar draaibewegingen. Om 
ruimte te besparen kan de robuuste aluminium mast daarbij bij een hoek van de tafel  
staan en de schaduw autonoom sturen. Deze multifunctionele zijmastparasol functioneert 
niet alleen als zonbescherming, maar kan ook heel goed worden gebruikt als verticaal 
privacyscherm. De parasol voor wie waarde hecht aan comfort.

De multifunctionele alleskunner

Frame 10-delig
Geprofileerde mast ∅ 67 mm
Krukaandrijving voor openen en sluiten
Met gasdrukveer wordt het scherm op de gewenste hoogte gebracht (50 cm slag)
Draagarm is in de rollengeleiding traploos uitschuifbaar
Dankzij Glatz-kogelscharnier (van geperst, hard geanodiseerd aluminium)
Traploze kanteling van het parasoldak in alle richtingen met 90°
360° traploos draaibaar
Schaaldelen van glasvezelversterkte kunststof, geleidingen van met teflon gemodificeerd 
hoogwaardig kunststof
Baleinen van gehard verenstaal, verzinkt en gepoedercoat
Framedak: rond, rechthoekig

Frame kleur Naturel geanodiseerd of antraciet gepoedercoat aluminium

Parasoldoek Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant Met of zonder verkrijgbaar 

Beschermhoes Bij de leveringsomvang inbegrepen

Elektrotoebehoren Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu
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Kleur: 603 Horizon



AURA
De majestueuze houten parasol



44

AURA

350 × 350 cm 45 km/h
400 × 400 cm 40 km/h

AURA,
 Int. Design reg.

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld  
parasoldeel en vaste verankering in de grond.

Een stijlvolle mast van in meerdere lagen gelakt warm eucalyptushout met aluminium kern. 
Gepoedercoate roestvrijstalen inzetstukken in elegante zilvernuances. Intelligente techniek 
en parasoldoek in de hoogste stofkwaliteit 5. De eersteklas materialen en het authentieke 
design verlenen zijmastparasol Aura natuurlijke magie en verfijnde elegantie.

Ondanks zijn indrukwekkende formaat is Aura beweeglijk en flexibel. Afhankelijk van de 
stand van de zon kan het fraaie parasolscherm in de richting van de mast kantelen en door 
het ontgrendelen van de blokkeerhendel in stappen 360° draaien. Met slechts een paar 
slingerbewegingen kan de parasol moeiteloos worden geopend en gesloten. Ondertussen 
zorgt de stabiele voet er ook bij harde wind voor dat de parasol stevig blijft staan. De 
authentieke natuurvriend voor iedereen die hoge eisen stelt.

De majestueuze houten parasol

Frame 8-delig
Krukaandrijving voor openen en sluiten (afneembare kruk)
360° draaibaar met vergrendelhendel op de mast
Naar de mast kantelbaar
Hoogwaardig gelakt eucalyptushout, met stabiliserende aluminium kern, baleinen
van eucalyptushout, roestvrij- en aluminium componenten zilver gepoedercoat
Functie: Parasoldak tegen mast kantelbaar
Framedak: vierkant

Frame kleur Kleurloos gelakt eucalyptushout

Parasoldoek Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant Alleen zonder verkrijgbaar

Beschermhoes Bij de leveringsomvang inbegrepen

Elektrotoebehoren Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu
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Kleur: 502 Thunder



AMBIENTE Nova
De koningin van de zijmastparasols
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AMBIENTE Nova

∅ 400 cm 45 km/h 350 × 350 cm 40 km/h 400 × 300 cm 45 km/h
∅ 500 cm 35 km/h 400 × 400 cm 35 km/h 450 × 350 cm 35 km/h

AMBIENTE Nova,
Int. Patents reg.  Int. Design reg.

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld  
parasoldeel en vaste verankering in de grond.

De grootste Glatz-zijmastparasol overtuigt door de vele ongeëvenaarde varianten en het 
nauwkeurige en doordachte openingsmechanisme. De in de baleinen en in de mast elegant 
geïntegreerde ledverlichtingssystemen zorgen 's avonds voor de unieke Glatz-kwaliteit. 
Ambiente Nova – de majestueuze parasol voor grote balkons en terrassen. 

Ambiente Nova vervult de wensen van veeleisende individualisten: onze grootste 
zijmastparasol is behalve in de standaardafmetingen ook leverbaar in diverse speciale 
afmetingen. Het frame is verkrijgbaar in alle RAL-kleuren en daarbij zijn hoezen in 55 
kleuren leverbaar. De comfortabele slinger zorgt voor zachtjes, synchroon openen van het 
parasoldak, zonder dat daarbij het meubilair wordt aangeraakt. Aanvullende opties zoals de 
individueel aanstuurbare ledverlichting en het gemotoriseerde openingsmechanisme 
maken van de zijmastparasol een koninklijke parasol voor particulieren.

De koningin van de zijmastparasols

Frame 8-delig
Geprofileerd mastprofiel 85 × 145 mm
Krukaandrijving voor openen en sluiten of optioneel met motoraandrijving
Openingsprincipe in tegengestelde richting voor bijzonder hoge sluithoogte
Synchroon openingsprincipe
Optioneel 310° draaiadapter
Draagarm en frame van het parasoldak van naturel geanodiseerde aluminiumprofielen
Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden
Framedak: rond, vierkant, rechthoekig, speciale vervaardiging op aanvraag

Frame kleur Natuurlijk geanodiseerd aluminium, gepoedercoat antraciet mat
Tegen meerprijs in alle RAL-kleuren verkrijgbaar

Parasoldoek Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant Met of zonder verkrijgbaar 

Beschermhoes Optioneel te bestellen

Opties In baleinen en op de mast geïntegreerde dimbare led-verlichting, direct en indirect
Motoraandrijving
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FORTANO®

Kleur: 684 Urban Shadow

De windbestendige zijmastparasol
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FORTANO®,
Int. Patents reg.

FORTANO®

300 × 300 cm 55 km/h 400 × 300 cm 45 km/h

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld  
parasoldeel en vaste verankering in de grond.

De stevige constructie, het vlakke doek en de hoogwaardige afwerking maken van deze 
zijmastparasol ook bij harde wind een solide keuze. Dankzij de grote sluithoogte en 
intelligente techniek voor het tegelijkertijd uitschuiven en openen van de parasol is Fortano 
vooral in de horeca erg populair.

Zijn multifunctionele slinger voldoet aan de strenge technische normen van onze 
parasoltechnologie. Tijdens het draaien wordt de wagen omhooggeschoven en wordt 
tegelijkertijd het doek geopend. Fortano werd, net als de andere parasols in de F-serie, 
speciaal ontwikkeld voor toepassing op locaties waar de wind vrij spel heeft. Dankzij onze 
stevige verankering in de grond doorstaat een doekoppervlak van 300 × 300 cm moeiteloos 
windsnelheden van 55 km/u. De windbestendige schaduwmaker voor buitenrestaurants of 
voor thuis.

De windbestendige zijmastparasol

Frame 8-delig
Mastprofiel ovaal 66 × 95 × 3 mm
Krukaandrijving voor openen en sluiten
Openingsprincipe in tegengestelde richting voor bijzonder hoge sluithoogte
Synchroon openingsprincipe
Optioneel met draaivoet 360° draaibaar
Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden
Framedak: vierkant, rechthoekig

Frame kleur Naturel geanodiseerd of antraciet gepoedercoat aluminium

Parasoldoek Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %
Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %
Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %,  
 (Alleen in antracietkleurig frame)

Volant Alleen zonder verkrijgbaar

Beschermhoes Bij de leveringsomvang inbegrepen

Elektrotoebehoren Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu
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Kleur: 581 Jade



FORTINO® Riviera
Winddicht in klein formaat
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FORTINO® Riviera,
 Int. Design reg.

FORTINO® Riviera

∅ 250 cm 80 km/h 200 × 200 cm 70 km/h
∅ 300 cm 60 km/h 240 × 240 cm 60 km/h

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld  
parasoldeel en vaste verankering in de grond.

Ook bij windsnelheden tot 80 km/u heeft het robuuste, aerodynamische design van onze 
middenstokparasol Fortino Riviera alles onder controle. Daarom is hij bijzonder populair op 
plaatsen waar de lucht sterk in beweging is: aan zee, op het strand, op horecaterrassen, in 
de tuin of op onbeschutte veranda’s.

Het vlakke doek, de corrosiebestendige onderdelen en het robuuste frame van natuurlijk 
geanodiseerd aluminium maken de kleine, stabiele Fortino Riviera de ideale parasol voor 
locaties waar de wind vrij spel heeft. Dankzij de handige spanhendel en het gepatenteerde, 
contra roterende openingsprincipe kan hij snel en moeiteloos worden geopend en gesloten 
– ook boven een gedekte tafel (tot 150 cm). Schaduwrijk comfort met een strak design dat 
winderig weer gemakkelijk kan doorstaan.

Winddicht in klein formaat

Frame 8-delig
Tweedelig geprofileerde stok 38,4 × 2 mm
Moeiteloos openen dankzij openingsprincipe in tegengestelde richting
Schuiver en kroon van corrosiebestendige, glasvezelversterkte kunststof
Schroeven en nagels van roestvrij staal
Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden
Framedak: rond, vierkant

Frame kleur Natuurlijk geanodiseerd aluminium

Parasoldoek Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %
Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %
Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant Alleen zonder verkrijgbaar

Beschermhoes Optioneel te bestellen

Elektrotoebehoren Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu



57

Swiss
Design

Gebruikslocaties Bevestigingsvormen

Glatz
Seizoen 2023



58 / 59

FORTERO®

De winddichte horecatopper in 
middelgroot formaat



Kleur: 646 Rubino
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FORTERO®,
 Int. Design reg.

FORTERO®

∅ 350 cm 55 km/h 250 × 250 cm 70 km/h 300 × 200 cm 60 km/h
300 × 300 cm 60 km/h 350 × 250 cm 55 km/h
350 × 350 cm 50 km/h

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld  
parasoldeel en vaste verankering in de grond.

Onze middelgrote parasol is met zijn elegante design niet alleen populair in de horeca, maar 
ook thuis in de tuin. Door zijn gepatenteerde, soepele openingsprincipe is hij, ook als de 
tafel al gedekt is, de flexibele partner voor zonbescherming naar smaak. Hij is 
windbestendig, duurzaam en veilig, zelfs bij windvlagen van 50-70 km/u.

De robuuste constructie en het altijd gespannen designdoek maken van de middelgrote 
Fortero de koning onder de zonbeschermers voor pleinen, terrassen en 
zwembadlandschappen. Met zijn sluithoogte van 85 tot 125 cm en de handige spanhendel 
voor snel en moeiteloos openen is hij niet voor niets heel vaak de eerste keuze in de horeca.

De winddichte horecatopper in middelgroot formaat

Frame 8-delig
Tweedelig geprofileerde mast 55 × 2.5 mm
Moeiteloos openen dankzij openingsprincipe in tegengestelde richting
Schuiver en kroon van robuust gegoten aluminium
Schroeven en nagels van roestvrij staal
Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden
Framedak: rond, vierkant, rechthoekig

Frame kleur Natuurlijk geanodiseerd aluminium

Parasoldoek Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %
Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %
Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant Alleen zonder verkrijgbaar

Beschermhoes Optioneel te bestellen

Elektrotoebehoren Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu
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FORTELLO®

Kleur: 550 Cement

De winddichte tuinparasol
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FORTELLO®,
 Int. Design reg.

FORTELLO®

∅ 400 cm 85 km/h 300 × 300 cm 100 km/h 400 × 300 cm 85 km/h
350 × 350 cm 85 km/h
400 × 400 cm 75 km/h

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld  
parasoldeel en vaste verankering in de grond.

Met zijn doek van 300 tot 400 cm is Fortello een van de grotere tuinparasols. Hij is speciaal 
ontworpen voor toepassing op locaties waar de wind vrij spel heeft. Zijn robuuste 
onderdelen en het ingenieuze, contra roterende openingsprincipe staan garant voor 
bedieningsgemak. Hij kan ook als de tafel gedekt is snel worden gesloten (sluithoogte 
95-135 cm).

Middenstokparasol Fortello is zo stevig dat zelfs windsnelheden tot 100 km/u hem niet 
hinderen. Bovendien is onze Zwitserse technologie niet alleen wind- en weerbestendig, 
maar ook partyproof: dankzij de sluithoogte van 95 tot 135 cm kunnen glazen en flessen 
gewoon op tafel blijven staan als u het gespannen doek sluit. De windbestendige Fortello 
maakt van elke buitenlocatie een schaduwparadijs voor genieters.

De winddichte tuinparasol

Frame 8-delig
Tweedelig geprofileerde mast 67 × 3 mm
Moeiteloos openen dankzij openingsprincipe in tegengestelde richting
Schuiver en kroon van robuust drukgegoten aluminium
Schroeven en nagels van roestvrij staal
Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden
Framedak: rond, vierkant, rechthoekig

Frame kleur Natuurlijk geanodiseerd aluminium

Parasoldoek Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %
Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %
Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant Alleen zonder verkrijgbaar

Beschermhoes Optioneel te bestellen

Elektrotoebehoren Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu
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Kleur: 604 Cereal



FORTELLO® LED
De windbestendige nachtvlinder
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FORTELLO® LED,
 Int. Design reg.

FORTELLO® LED

∅ 400 cm 85 km/h 300 × 300 cm 100 km/h 400 × 300 cm 85 km/h
350 × 350 cm 85 km/h
400 × 400 cm 75 km/h

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld  
parasoldeel en vaste verankering in de grond.

In het donker kom je op ideeën. Dankzij de in de baleinen geïntegreerde dimbare ledstrips 
verandert de nacht in een romantische dag. Onze windbestendige middenstokparasol 
Fortello LED zorgt niet alleen voor betrouwbare zonbescherming, maar ook voor 10 uur 
lang draadloze verlichting na zonsondergang. Nachtbrakers kunnen er geen genoeg van 
krijgen.

Plotselinge windstoten met snelheden tot 100 km/u kan Fortello LED probleemloos aan. 
Maar hij heeft nog veel meer te bieden: robuuste constructie, contra roterend 
openingssysteem, eenvoudige en snelle bediening – ook als de tafel gedekt is – en traploos 
dimbare ledverlichting in de baleinen op accu, dus zonder snoer. Zonbescherming en 
verlicht nachtbraken samen onder één dak.

De windbestendige nachtvlinder

Frame 8-delig
Tweedelig geprofileerde mast 67 × 3 mm
Moeiteloos openen dankzij openingsprincipe in tegengestelde richting
Schuiver en kroon van robuust drukgegoten aluminium
Schroeven en nagels van roestvrij staal
In baleinen geïntegreerde, dimbare led-strips met oplaadbare batterij
Kleurtemperatuur ca. 2700 K (warm wit), 3200 Lumen, verlichtingsduur op
aanbevolen helderheid 10 h
Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden
Framedak: rond, vierkant, rechthoekig

Frame kleur Natuurlijk geanodiseerd aluminium

Parasoldoek Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %
Stofkwaliteit 4: Polyester, 250 g/m², UV-Protection > 98 %
Stofkwaliteit 2: Polyester, 220 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant Alleen zonder verkrijgbaar

Beschermhoes Optioneel te bestellen
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Kleur: 556 Alabaster



CASTELLO® Pro
De veelzijdige horeca-allrounder
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CASTELLO®,
 Int. Design reg.

CASTELLO® Pro

∅ 350 cm 100 km/h 300 × 300 cm 100 km/h 350 × 300 cm 90 km/h
∅ 400 cm 90 km/h 350 × 350 cm 85 km/h 400 × 300 cm 85 km/h
∅ 450 cm 75 km/h 400 × 400 cm 75 km/h 450 × 350 cm 75 km/h
∅ 500 cm 70 km/h 450 × 450 cm 65 km/h 500 × 400 cm 65 km/h
∅ 550 cm 65 km/h 500 × 500 cm 60 km/h 550 × 450 cm 60 km/h
∅ 600 cm 55 km/h

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld  
parasoldeel en vaste verankering in de grond.

De grote parasol Castello Pro is ideaal voor buitenruimtes van restaurants, voor parken of 
voor speeltuinen. Simpel en elegant, met een hoge windstabiliteit tot 100 km/u. Snel en 
eenvoudig bedieningsgemak. Van aanpassingen naar wens tot speciale productie op maat. 
Extra opties, waaronder een geïntegreerd ledverlichtingssysteem en verwarming.

Of het nu gaat om speciale afmetingen van het doek, wijzigingen aan het frame of 
ledverlichtingssysteem en heater als extra optie: Castello Pro kan geheel aan uw wensen 
worden aangepast. Door de hoge windstabiliteit, de corrosiebestendige materialen, de 
soepele bediening dankzij een heel simpel openingsprincipe en de maatwerkopties is 
Castello Pro de aangewezen zonbescherming voor de horeca.

De veelzijdige horeca-allrounder

Frame 8-delig
Geprofileerde, tegen verdraaien beveiligde mast, ∅ 90 mm, wanddikte 3,2 mm
Dakbaleinen 33 × 20 mm
Moeiteloos openen dankzij openingsprincipe in tegengestelde richting
Indien nodig afsluitbaar
Frame van natuurlijk geanodiseerd aluminium met hoogwaardige, glasvezelversterkte
kunststof delen, schroeven en nagels van roestvrij staal en dus corrosiebestendig
Bekleding zelfspannend door flexibele baleineinden
Framedak: rond, vierkant, rechthoekig

Frame kleur Natuurlijk geanodiseerd aluminium of gepoedercoat antraciet mat
Tegen meerprijs in alle RAL-kleuren verkrijgbaar

Parasoldoek Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant Met of zonder verkrijgbaar 

Opties Led-verlichting direct en indirect
Verwarming (infrarood)

Toebehoren Beschermhoes, bindsysteem, regengoot en zijwand zijn optioneel verkrijgbaar
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PALAZZO® Style
Stijlvast, ook bij tegenwind



Kleur: 645 Burgundy
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PALAZZO® Style,
Int. Patents reg.  Int. Design reg.

PALAZZO® Style

∅ 350 cm 115 km/h 300 × 300 cm 110 km/h 350 × 250 cm 100 km/h
∅ 400 cm 90 km/h 350 × 350 cm 95 km/h 350 × 300 cm 95 km/h
∅ 450 cm 75 km/h 400 × 400 cm 80 km/h 400 × 200 cm 95 km/h
∅ 500 cm 65 km/h 450 × 450 cm 70 km/h 400 × 300 cm 80 km/h
∅ 600 cm 55 km/h 450 × 350 cm 75 km/h

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld  
parasoldeel en vaste verankering in de grond.

Een stijlvol, vlak parasoldak en een sterke mast van natuurlijk geanodiseerd aluminium: het 
tijdloos elegante design beschermt tegen zon en regen en is bestand tegen windsnelheden 
tot 115 km/u. Met slechts 9 slingerbewegingen kan Palazzo Style worden geopend als de 
tafel gedekt is, met de hand of automatisch via de afstandsbediening.

Onze iconische grote horecaparasol Palazzo Style blijft ook stabiel bij windsnelheden tot 
115 km/u. Dankzij 14 standaarduitvoeringen en speciale formaten naar keuze kan hij 
gemakkelijk aan al uw wensen voldoen. Ook op het gebied van technologie en accessoires 
ligt de lat voor comfort hoog: gemotoriseerd parasolscherm, in de baleinen geïntegreerde 
ledverlichting voor helder witte of juist gekleurde, dimbare verlichting en verwarming – 
allemaal via de afstandsbediening. Functie en stijl in één ontwerp.

Stijlvast, ook bij tegenwind

Frame 8-delig
Kan met handkruk (negen omwentelingen) of met afstandsbediening via motoraandrij-
ving worden geopend en gesloten
Openingsprincipe in tegengestelde richting voor een hoge sluithoogte
Schroeven en nagels van roestvrij staal
Framedak: rond, vierkant, rechthoekig, speciale vervaardiging op aanvraag

Frame kleur Natuurlijk geanodiseerd aluminium of gepoedercoat antraciet mat
Tegen meerprijs in alle RAL-kleuren verkrijgbaar

Parasoldoek Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant Met of zonder verkrijgbaar 

Opties Led-verlichtingssysteem direct en indirect, wit en gekleurd
Motoraandrijving voor maximaal comfort
Verwarming (met snelkoppeling)

Toebehoren Beschermhoes, bindsysteem, regengoot, zijwand zijn optioneel verkrijgbaar
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Kleur: 510 White



PALAZZO® Noblesse
De grote parasol voor mensen 
met ambitie
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PALAZZO® Noblesse,
Int. Patents reg.  Int. Design reg.

PALAZZO® Noblesse

∅ 450 cm 85 km/h 400 × 400 cm 95 km/h 450 × 350 cm 85 km/h
∅ 500 cm 75 km/h 450 × 450 cm 80 km/h 500 × 250 cm 90 km/h
∅ 600 cm 80 km/h 500 × 500 cm 70 - 85 km/h 500 × 400 cm 70 km/h
∅ 700 cm 70 km/h 550 × 550 cm 75 km/h 550 × 450 cm 75 km/h

600 × 600 cm 65 km/h 600 × 300 cm 80 km/h
600 × 400 cm 75 km/h
600 × 500 cm 70 km/h

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld  
parasoldeel en vaste verankering in de grond.

Hij beschermt tussen 450 en 700 cm autonoom tegen zon en regen en kan ondanks zijn 
enorm oppervlak met slechts 12 slingerbewegingen worden geopend. Het gepatenteerde 
contra roterende openingsprincipe zorgt voor een vlotte en simpele bediening. Hij is 
windbestendig en verkrijgbaar in 16 standaarduitvoeringen met talloze opties of op maat 
gemaakt. Dat is wat je noemt Palazzo Noblesse.

Hoogwaardige materialen, eersteklas afwerking en elegant design. Het vlakke parasoldak 
kan in een handomdraai worden geopend en de aluminium mast met interne staander zorgt 
ervoor dat de plek onder Palazzo Noblesse veilig is. Eerlijke Zwitserse kwaliteit en opties als 
verwarming of verlichting tonen aan waarom je hem juist dáár tegenkomt waar het leven 
zich afspeelt op grote terrassen.

De grote parasol voor mensen met ambitie

Frame 8-, 10- of 12-delig
Kan met handkruk (12 omwentelingen) of met afstandsbediening via motoraandrijving 
worden geopend en gesloten worden
Openingsprincipe in tegengestelde richting voor een hoge sluithoogte
Schroeven en nagels van roestvrij staal
Framedak: rond, vierkant, rechthoekig, speciale vervaardiging op aanvraag

Frame kleur Natuurlijk geanodiseerd aluminium of gepoedercoat antraciet mat
Tegen meerprijs in alle RAL-kleuren verkrijgbaar

Parasoldoek Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant Met of zonder verkrijgbaar 

Opties Led-verlichtingssysteem direct en indirect, wit en gekleurd
Motoraandrijving voor maximaal comfort
Verwarming (met snelkoppeling)

Toebehoren Beschermhoes, bindsysteem, regengoot, zijwand zijn optioneel verkrijgbaar
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Kleur: 644 Merlot



PALAZZO® Royal
Zwitserse topklasse voor grote gezelschappen
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PALAZZO® Royal,
Int. Patents reg.  Int. Design reg.

PALAZZO® Royal

∅ 700 cm 80 km/h 500 × 500 cm 110 km/h 600 × 500 cm 80 km/h
∅ 800 cm 70 km/h 550 × 550 cm 100 km/h 700 × 500 cm 75 km/h

600 × 600 cm 90 km/h 700 × 600 cm 75 km/h
650 × 650 cm 85 km/h 800 × 400 cm 75 km/h
700 × 700 cm 75 km/h 800 × 600 cm 60 km/h

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld  
parasoldeel en vaste verankering in de grond.

Met zijn parasoldiameter tot wel 8 meter is Palazzo Royal de koninklijke schaduwplek in ons 
assortiment. Dit paradepaardje hebben we vanuit onze ruime ervaring speciaal ontworpen 
voor de betere horeca en de hotelbranche. Hij biedt 20 mensen comfortabele bescherming 
tegen zon en regen. Palazzo Royal bepaalt de norm.

Grote terrassen van hotels, restaurants en openbare gebouwen zijn perfecte locaties voor 
Palazzo Royal. Met slechts 19 slingerbewegingen of optioneel met motoraandrijving kan deze 
reus snel en gemakkelijk worden geopend. Individueel maatwerk en extra opties, zoals een 
ledverlichtingssysteem, verwarming of zijwanden, maken van Palazzo Royal de onbetwiste 
meester in zijn klasse.

Zwitserse topklasse voor grote gezelschappen

Frame 10-, 12- of 14-delig
Kan met handkruk (19 omwentelingen) of met afstandsbediening via motoraandrijving 
worden geopend en gesloten worden
Openingsprincipe in tegengestelde richting voor een hoge sluithoogte
Schroeven en nagels van roestvrij staal
Framedak: rond, vierkant, rechthoekig, speciale uitvoeringen op aanvraag

Frame kleur Natuurlijk geanodiseerd aluminium of gepoedercoat antraciet mat 
Tegen meerprijs in alle RAL-kleuren verkrijgbaar

Parasoldoek Stofkwaliteit 5: Polyacryl, 300 g/m², UV-Protection > 98 %

Volant Met of zonder verkrijgbaar 

Opties Led-verlichtingssysteem direct en indirect, wit en gekleurd
Motoraandrijving voor maximaal comfort
Verwarming (met snelkoppeling)

Toebehoren Beschermhoes, bindsysteem, regengoot, zijwand zijn optioneel verkrijgbaar
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Onze geschiedenis
Het familiebedrijf Glatz met een geschiedenis van meer dan 125  jaar staat voor 
vindingrijkheid, moed en sterke vrouwen: van een eenmansbedrijf hebben we ons 
ontwikkeld tot een bedrijf met meer dan 100 medewerkers en vandaag de dag zijn we een 
van de toonaangevende parasolfabrikanten in Europa en wereldwijd. 

Ons verhaal is er een van mensen die geloven in hun visie. Albert Glatz (geb. 1870), de 
oprichter van het bedrijf, steekt al zijn creativiteit in de vervaardiging van paraplu's en 
handparasols, maar vanaf 1926 breidt zoon Albert junior (geb. 1899) het 
productassortiment uit. Met tuinparasols en het Alexo-tandkransscharnier ontwikkelt hij 
zich tot een succesvol ondernemer. In een later stadium weet Dölf Glatz, als uitvinder van 
de parasol met zijarm en van de grote parasol, met gepatenteerde oplossingen het 
schaduwcomfort van de tuinparasols en grote parasols nog verder te ontwikkelen. 

Waar Glatz zich in de beginperiode nog toelegde op handparasols waarmee men kon koket-
teren, verkoopt het bedrijf tegenwoordig zijn 19 parasols voor huis, tuin en terras wereld-
wijd en is het de grootste aanbieder voor privéklanten, het hotelwezen en de gastronomie. 
In 1988 drukt Dölf Glatz de scepter in de hand van zijn zoon Markus. Deze krijgt de verant-
woordelijkheid om de koers voor de toekomst uit te zetten. Dankzij zijn inzet krijgt Glatz 
wereldwijd voet aan de grond en maakt het internationaal naam. 40 % van alle producten 
zijn "Swiss Design", 60 % "Swiss Made" en worden geproduceerd in Frauenfeld. 

Glatz staat voor precisie, betrouwbaarheid en hoge kwaliteit met een functioneel design. 
"De drang om voortdurend betere producten te ontwerpen, die tijdloze elegantie, 
windbestendigheid, duurzaamheid en gebruiksgemak combineren, zit in ons DNA", aldus 
Markus Glatz. Cruciaal voor het succes is de motivatie van de medewerkers: "In elk model 
zit kennis, maar die is eerst in de hoofden van de medewerkers en dankzij hun grote 
betrokkenheid ontstaan." 

"Wij gaan de uitdagingen van deze tijd aan," legt Markus Glatz uit. Glatz produceert nu al op 
een manier waarbij grondstoffen worden bespaard, houdt transportafstanden kort, haalt 
stoffen uit buurlanden en gebruikt duurzame materialen.
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807
Lava

605
Clay

800
Red Stripe

637
Cherry

617
Safran

669
Carbone

650
Camel

802
Sienna

660
Papaya

514
Corn

809
Midnight

805
Walnut

513
Outback

801
Campari

624
Yellow Stripe

615
Black

611
Sandstone

526
Bamboo

646
Rubino

810
Black Stripe

806
Forge

604
Cereal

644
Merlot

803
Linen

639
Blush

618
Dijon

645
Burgundy

510
White

509
Slate

603
Horizon

527
Urban Chrome

579
Pistacchio

500
Plaster

684
Urban Shadow

600
Wave

686
Urban Clay

677
Nile

665
Chrome

502
Thunder

530
Atlantic

558
Steel

521
Aloe

550
Cement

555
Grey Stripe

602
Blue Stripe

570
Steel Stripe

589
Green Stripe

501
Granite

556
Alabaster

588
Olive

515
Cloud

652
Silver

523
Champagner

581
Jade

601
Waterfall

Morning Light

Sunset Glow

Glatz Kleurenwereld Stofkwaliteit 5
100 % polyacryl spinbadgeverfd ca. 300 g/m²
Lichtechtheid 7 (min. 350 – 700 dagen)
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422
Cream

461
Taupe

408
Black

438
Straw

403
Carmine

436
Wine

158
Off White

151
Ash

404
White

453
Vanilla

420
Smoke

418
Cobalt

156
Pale Grey

417
Ocean

157
Stone Grey

Geen van de afgebeelde kleuren is bindend

Stofkwaliteit 4 Stofkwaliteit 2
100 % polyester spinbadgeverfd ca. 250 g/m²
Lichtechtheid 7 (min. 350 dagen)

100 % polyester stukgeverfd ca. 220 g/m²
Lichtechtheid 5–6 (min. 80–160 dagen)
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Lichtechtheid
Definieert de mate van verbleking door de zon. Als een parasol altijd aan de zonnestralen 
wordt blootgesteld, verbleekt de stof na verloop van tijd. Hoe sterk en snel dat gebeurt, 
hangt af van de stofkwaliteit. Stofkwaliteit 5 biedt uitstekende lichtechtheid. Dankzij 
spinbadgeverfd polyacryl, waarbij de kleurpigmenten tijdens de productie tot in de kern van 
de vezels doordringen, blijft de kleurintensiteit van uw parasoldoek minimaal 350 – 700 
dagen behouden, zonder kleurverbleking.

Stofkwaliteit 4 met een aanzienlijke lichtechtheid onderscheidt zich ook. Terwijl hierbij de 
eerste kleurveranderingen op z'n vroegst na 350 dagen zijn te zien, neemt de 
kleurintensiteit in de stofkwaliteit 2 na 80 to 160 dagen af. Als bij stofkwaliteit 4 
spinbadgeverfd polyester wordt gebruikt, wordt bij de stofkwaliteit 2 stukgoedgeverfd 
polyester gebruikt. Daarbij wordt de stof eerst geweven en in de tweede stap geverfd 
waarbij de verf slechts rond de vezels ligt.

De kleurintensiteit van uw parasoldoek kunt u verlengen door uw parasol bij niet-gebruik 
vakkundig samen te binden en met een hoes van Glatz te beschermen.

Let erop dat gesloten parasols gebonden en de doekdelen naar buiten zijn gevouwen. 
Parasols mogen niet in de wind klapperen. Gescheurde plekken en gaten zijn geen 
reclamatiereden.

UV-bescherming > 98 %
Alle Glatz parasols beschermen u optimaal. Elke parasol beschermt tegen fel zonlicht, maar 
niet elke parasol beschermt tegen gevaarlijke ultraviolette stralen (uv-stralen). Alhoewel 
slechts een fractie ervan op de aarde komt, kunnen uv-stralen vanwege de intensiteit tot 
aanzienlijke huidschade leiden.

Alle Glatz parasoldoeken zijn voorzien van het keuringslabel 'UV-PROTECTION'. De op het 
keuringslabel aangegeven procentuele waarde is afgeleid van de UPF-waarde (Ultraviolet 
Protection Factor). Deze is gebaseerd op de door het geaccrediteerde Zwitserse 
keuringslaboratorium SQTS vastgestelde gegevens.

Als 98 procent van de schadelijke uv-stralen door de stof wordt gefilterd, dringt slechts 
twee procent (dus tweehonderdste) door het weefsel. Met de uv-bescherming van Glatz 
duurt het dus 50 keer langer dan zonder uv-bescherming tot dezelfde stralendosis contact 
maakt met de huid. Deze factor 50 is als zonbeschermingsfactor gedefinieerd.

Bij zonbescherming is vooral voorzichtigheid en omzichtigheid geboden bij de straling door 
weerspiegeling van de omgeving, zoals ruiten, water- en metaaloppervlakken en andere 
sterk reflecterende materialen.
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© Alle rechten voorbehouden. Afbeeldingen mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de firma Glatz AG worden gereprodu-
ceerd of voor andere doeleinden worden gebruikt. Model- en ontwerpwijzingen blijven voorbehouden. Versie augustus 2022.

Accessoires
Mensen met een tuin, restaurant, hotel of bistro en alle liefhebbers van de openlucht krijgen 
bij Glatz meer: een outdooroplossing! Modulaire infraroodstralers, verlichtingselementen, 
motoraandrijvingen, beschermhoezen, afstandsbedieningen, bodemhulzen, regengoten, 
sokkels of montageplaten: het toebehoren van Glatz is omvangrijk en kan individueel wor-
den afgestemd op elk parasolmodel.

Service en contact
Glatz AG verkoopt haar producten via een nagenoeg wereldwijd netwerk aan  
speciaalzaken en importeurs. Daarbij staat bij Glatz en haar partners één ding altijd centraal: 
de klantenservice!

Een keer per jaar scholen wij onze verkopers in het geven van advies en in 
reparatiewerkzaamheden, en certificeren we ze voor de service bij reclamaties en 
reparaties. Lokale dealers zijn te vinden op onze website www.glatz.com.

BELANGRIJK OM TE WETEN: Afhankelijk van het parasolmodel verzorgt de dichtstbijzijnde 
speciaalzaak de montage en installatie van de producten en staat de klant met raad en  
daad terzijde. Beloofd!

Voor meer vragen kunt u terecht bij ons medewerkers: tel. +41 52 723 64 64.

Accessoires
Service en contact



Glatz AG
Parasols
Seizoen 2023

glatz.com

01
/2

02
3 

nl
 –

 2
59

 4
20

 0
0 

95
5 

®
 b

y 
G

la
tz

 A
G


