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Comfort en stijl met Glatz
Overal waar je kijkt – het buitenleven is booming! Als traditioneel
Zwitsers bedrijf in de vierde generatie voelen wij ons bijzonder op ons
gemak als het gaat om vormgeving van de buitenruimte – en zijn we
Europees en wereldwijd vertegenwoordigd met onze parasols.
De gedrevenheid en ambitie om voortdurend nieuwe en betere
producten op de markt te brengen, de tijdloze elegantie, de
windstabiliteit, de duurzaamheid en het gebruiksgemak van onze
modellen – dat kenmerkt het DNA van Glatz. Als pionier van de parasol
met vrije arm en de grote parasol profiteren wij van meer dan 125 jaar
bedrijfsgeschiedenis en belichamen wij voortdurend onze blijvende
Zwitserse waarden. De naam Glatz staat voor hoge precisie, absolute
betrouwbaarheid en uitstekende kwaliteit dankzij het gebruik van
hoogwaardige materialen en techniek.
Midden in de stad, op het platteland, in de bergen of aan de kust –
mensen met een tuin, balkon of terras vertrouwen op onze parasols.
De doeken van onze parasols zijn een kleurrijke blikvanger. Klassiek,
opvallend, fris, subtiel of stedelijk: Glatz biedt een keuze uit meer dan
75 kleuren.
Laat u adviseren door ons of door een van onze gespecialiseerde
dealers in uw regio. Configureer uw parasol uit meer dan 20.000
combinatiemogelijkheden en stel een parasol samen die bij uw stijl past
en uw terras in een tweede, comfortabele woonkamer omtovert.
Geniet van de zon onder uw parasol van Glatz.

Markus Glatz & het 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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Toepassingsgebied
Hotel & Gastronomie
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.

Grasveld
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.

Terras
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.

Balkon
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.
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Bevestigingsoplossingen
Voet
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.

Bodemhuls
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.

Gazonpunt
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.

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

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

Al 90 jaar een design-icoon

Kleur: 694 Canyon
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ALEXO

®

Al 90 jaar een design-icoon

Niets is zo tijdloos als kwaliteit. De Alexo wordt al meer dan 90 jaar geproduceerd. Het
model wordt beschouwd als hét design-icoon onder de parasols en is vandaag de dag
gewilder dan ooit. Dankzij zijn legendarische tandkransscharnier en lange middenstok kan
het dak in verschillende stappen worden gekanteld en voor optimale schaduw naar de zon
worden gericht.
De Alexo is verkrijgbaar met een rond frame, naar keuze met een diameter van 200 cm
of 220 cm, met of zonder volant. De parasolstok bestaat uit gelakt essenhout, het
tandkransscharnier uit vernikkeld messing. Bij de bevestiging blijft met muurconsole,
gazonpunt, bodemhuls of mobiele voet niets meer te wensen over.

Ø 200 cm

20 km/h

Ø 220 cm

20 km/h

Productdetails
Bediening

Om de parasol te openen, zet u de Alexo schuin en beweegt u de schuif op comfortabele
bedieningshoogte naar buiten – totdat de schuif vastklikt. Vervolgens richt u de Alexo met
het tandkransgewricht met fijne ribbels precies naar de stand van de zon.

Framekleur

Kleurloos gelakt essenhout

Parasolovertrek

Stofklasse 5: polyacryl, uv-bescherming > 98%
Stofklasse 4: polyester, uv-bescherming > 98%
Met of zonder volant verkrijgbaar, uitvoering zonder volant versterkt met leren hoeken.

Materiaal / techniek

Het tandkransscharnier is uit vernikkeld messing.
Parasolbaleinen uit flexibel, breukvast vezelglas.

Beschermhoes

Optioneel te bestellen

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld
parasoldeel en vaste verankering in de grond.
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Kleur: 654 Kiwi
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PIAZZINO

Natuurlijke, klassieke elegantie

PIAZZINO

Natuurlijke, klassieke elegantie

Less is more. Onze Piazzino is daar een uitstekend voorbeeld van. Een robuuste parasol van
natuurlijk eucalyptushout, die de zomer een romantisch tintje geeft en uw gasten rijkelijk van
schaduw voorziet. De duurzaamheid van het eucalyptushout garandeert dat deze parasol
ook na vele jaren nog probleemloos kan worden geopend en gesloten.
Met de Piazzino bieden wij meer voor minder. Met zijn heldere vormgeving, eenvoudige
bediening en robuustheid behoort de Piazzino tot de klasse van de functionele parasols,
maar hij overtuigt ook met zijn uitstekende prijs-kwaliteitverhouding – en is dus goed
voor uw portemonnee.

Ø 300 cm

30 km/h

Ø 350 cm

30 km/h

300 × 300 cm

30 km/h

Productdetails
Bediening

Om de Piazzino te openen, trekt u aan de katrol en zet u hem vast met de metalen pen.

Framekleur

Kleurloos gelakt eucalyptushout

Parasolovertrek *

Stofklasse 5: polyacryl, uv-bescherming > 98%
Stofklasse 4: polyester, uv-bescherming > 98%
Alleen zonder volant verkrijgbaar

Materiaal / techniek

De Piazzino is voorzien van een katrol.
De stofhoeken zijn verstevigd met leer.

Elektronisch accessoires

Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu

Beschermhoes

Bij de leveringsomvang inbegrepen
* Dit model is ook verkrijgbaar in stofklasse 2: polyester, uv-bescherming > 98%
Frame: Roodachtig gelakt

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

De Rolls-Royce onder de houten parasols
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Kleur: 510 White

TEAKWOOD

De Rolls-Royce onder de houten parasols

De Teakwood is onze interpretatie van een parasol, die past in de wereld van vroeger, van
nu en van morgen. Met chique materialen als natuurlijk teakhout, met leer verstevigde
stofhoeken, roestvrije beslagen en een dubbele katrol brengt de Teakwood nostalgische
charme in de tuin of op het terras en nodigt hij gasten uit om te blijven.
Aan de afwerking van het hoogwaardige materiaal is veel aandacht besteed. Bij al onze
modellen is deze liefdevol tot in het kleinste detail uitgevoerd. Het enige wat u hoeft te doen
is aan de katrol te trekken en deze met de metalen pin vast te zetten om vervolgens te
ontspannen onder het parasoldak.

Ø 300 cm

30 km/h

Ø 350 cm

30 km/h

330 × 330 cm

30 km/h

Productdetails
Bediening

Om de Teakwood te openen, trekt u aan de katrol en zet u deze vast met de
metalen pen.

Framekleur

Uit fraai teakhout

Parasolovertrek

Stofklasse 5: polyacryl, uv-bescherming > 98%
Stofklasse 4: polyester, uv-bescherming > 98%
Alleen zonder volant verkrijgbaar

Materiaal / techniek

De Teakwood is voorzien van een dubbele katrol en roestvrije beslagen.
De stofhoeken zijn verstevigd met leer.

Elektronisch accessoires

Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu

Beschermhoes

Bij de leveringsomvang inbegrepen

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld
parasoldeel en vaste verankering in de grond.
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Kleur: 527 Urban Chrome
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ALU-SMART
Klein en flexibel

ALU-SMART
Klein en flexibel

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.

Ø 200 cm

75 km/h

200 × 200 cm

50 km/h

210 × 150 cm

55 km/h

Ø 220 cm

65 km/h

240 × 240 cm

40 km/h

250 × 200 cm

40 km/h

Ø 250 cm

50 km/h

Ø 300 cm

35 km/h

Productdetails
Bediening

De Alu-Smart kan worden geopend door de schuif omhoog te schuiven tot deze
vergrendelt. Met het klapscharnier kunt u het parasoldak kantelen. Bovendien kan
de Alu-Smart in hoogte worden versteld.

Framekleur

Natuurlijk geanodiseerd aluminium

Parasolovertrek *

Stofklasse 5: polyacryl, uv-bescherming > 98%
Stofklasse 4: polyester, uv-bescherming > 98%
Alleen zonder volant verkrijgbaar

Materiaal / techniek

Het frame heeft een geprofileerde mast. Tevens is het traploos in hoogte
verstelbaar en bevat het een klapscharnier. Het parasoldoek
is verwisselbaar en dankzij flexibele baleineinden zelfspannend.

Elektronisch accessoires

Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu

Beschermhoes

Optioneel te bestellen
* Dit model is ook verkrijgbaar in stofklasse 2: polyester, uv-bescherming > 98%

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

Intelligente en comfortabele bediening
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Kleur: 656 Oleander

ALU - TWIST

Intelligente en comfortabele bediening

Wat was er eerst, de vorm of de functie? Bij de Alu-Twist is ons duidelijke antwoord: beide.
Want deze parasol met middenstok combineert esthetiek en comfort op fraaie wijze.
Het parasoldak kan eenvoudig worden geopend met een slinger en via een draaimechanisme
traploos worden gekanteld.
Wij gebruiken uitsluitend de beste materialen om ervoor te zorgen dat de parasol lang meegaat.
Het frame en de baleinen zijn gemaakt van naturel geanodiseerd aluminium. De Alu-Twist is
perfect voor buitenruimtes met veel hoeken, voor uw balkon of als aanvulling op een grote
parasol van Glatz. Waar u hem ook opstelt – u bent altijd verzekerd van schaduw en een
moderne flair.

Ø 270 cm

55 km/h

Ø 300 cm

50 km/h

Ø 330 cm

45 km/h

240 × 240 cm

45 km/h

210 × 150 cm

55 km/h

250 × 200 cm

45 km/h

Productdetails
Bediening

Met de slinger kunt u de Alu-Twist moeiteloos openen en sluiten. Het parasoldak kan
traploos worden gekanteld met het draaimechanisme " TWIST" op de slingerbehuizing.

Framekleur

Natuurlijk geanodiseerd aluminium

Parasolovertrek *

Stofklasse 5: polyacryl, uv-bescherming > 98%
Stofklasse 4: polyester, uv-bescherming > 98%
Alleen zonder volant verkrijgbaar

Materiaal / techniek

Frame met een geprofileerde mast, slingeraandrijving en het draaimechanisme « TWIST »
voor traploos kantelen. Het parasoldoek is verwisselbaar en dankzij flexibele baleineinden
zelfspannend.

Elektronisch accessoires

Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu

Beschermhoes

Optioneel te bestellen
* Dit model is ook verkrijgbaar in stofklasse 2: polyester, uv-bescherming > 98%

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

De slanke 360°-parasol
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Kleur: 685 Urban Sky

SUNWING Casa
®

De slanke 360°-parasol

De Sunwing Casa, de evergreen onder de parasols met vrije arm, biedt slanke profielen en
vormen van de behuizing. De parasol overtuigt door zijn eenvoudige bediening dankzij de
centraal geplaatste bedieningselementen. Dankzij de zijarm waaraan het parasoldak is
bevestigd, heeft de Sunwing Casa weinig ruimte nodig en biedt hij maximale schaduw.
In de framekleuren naturel geanodiseerd aluminium en antraciet gepoedercoat combineert
de parasol ergonomie en design. Het parasoldak kan niet alleen met een zelfvergrendelende
slinger worden bediend en aan weerszijden tot 45° graden worden gekanteld, maar kan
ook 360° om de mast heen worden gedraaid.

Ø 300 cm

35 km/h

Ø 330 cm

30 km/h

270 × 270 cm

30 km/h

300 × 240 cm

35 km/h

Productdetails
Bediening

De Sunwing Casa kan worden geopend en gesloten met de handslinger.
De slingeraandrijving is zelfvergrendelend. Met de tweede slinger kunt u
het parasoldak aan weerszijden traploos laten hellen tot 45 graden.

Framekleur

Naturel geanodiseerd of gepoedercoat aluminium

Parasolovertrek *

Stofklasse 5: polyacryl, uv-bescherming > 98%
Stofklasse 4: polyester, uv-bescherming > 98%
Alleen zonder volant verkrijgbaar

Materiaal / techniek

Het draagframe en het frame van het parasoldak zijn verkrijgbaar in aluminium, naturel
geanodiseerd of antraciet gepoedercoat. Slingerbehuizing, draagarmgeleiding en -kop
zijn gemaakt van robuust, gegoten aluminium, schroeven en klinknagels van roestvrij
staal. Het parasoldoek is verwisselbaar en dankzij flexibele baleineinden zelfspannend.

Elektronisch accessoires

Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu

Beschermhoes

Bij de leveringsomvang inbegrepen
* Dit model is ook verkrijgbaar in stofklasse 2: polyester, uv-bescherming > 98%
Frame: aluminium antraciet gepoedercoat

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

+

Een wonder van techniek voor 360° schaduw

Kleur: 605 Clay

SOMBRANO S
®

+

Een wonder van techniek voor 360° schaduw

Glatz staat bekend om haar ideeën. Bij de Sombrano S+ hebben we iets heel speciaals
bedacht: het is de eerste parasol met vrije arm die bij het draaien aan de slinger automatisch
synchroon opengaat en horizontaal georiënteerd wordt.
Om de plaats onder de parasol optimaal te benutten, hebben wij de mast zijdelings van het
parasoldak gemonteerd. Daardoor kunt u de ruimte onder de Sombrano S+ naar eigen
behoefte gebruiken. Dankzij het stuurstang kan de parasol aan weerszijden tot 54° worden
gekanteld. Door de draaivoet met kogellager kunt u hem eenvoudig 360° om zijn eigen as
draaien.

Ø 350 cm

45 km/h

300 × 300 cm

45 km/h

Ø 400 cm

35 km/h

350 × 350 cm

35 km/h

400 × 300 cm

35 km/h

Productdetails
Bediening

De Sombrano S+ kan worden geopend en gesloten met de handslinger. De
slingeraandrijving is zelfvergrendelend. Met het stuurstang kunt u het parasoldak aan
weerszijden 54° graden laten hellen in stappen van 18°. Dankzij de draaivoet met
kogellager kan de Sombrano S+ 360 graden worden gedraaid.

Framekleur

Naturel geanodiseerd of gepoedercoat aluminium

Parasolovertrek *

Stofklasse 5: polyacryl, uv-bescherming > 98%
Stofklasse 4: polyester, uv-bescherming > 98%
Alleen zonder volant verkrijgbaar

Materiaal / techniek

Het draagframe en het frame van het parasoldak zijn verkrijgbaar in aluminium, naturel
geanodiseerd of antraciet gepoedercoat. Slingerbehuizing, wagen, draagarmgeleiding
en -kop zijn gemaakt van gegoten aluminium, schroeven en klinknagels van roestvrij staal.
Het parasoldoek is verwisselbaar en dankzij flexibele baleineinden zelfspannend.

Elektronisch accessoires

Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu

Beschermhoes

Bij de leveringsomvang inbegrepen
* Dit model is ook verkrijgbaar in stofklasse 2: polyester, uv-bescherming > 98%
Frame: aluminium antraciet gepoedercoat

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld
parasoldeel en vaste verankering in de grond.
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PENDALEX P+
®

De multifunctionele alleskunner

Kleur: 523 Champagne
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PENDALEX P
®

+

De multifunctionele alleskunner

Op het eerste gezicht ziet men niet hoeveel techniek de Pendalex P+ bevat. Als je beter kijkt,
overtuigt de parasol met hoogwaardige materialen als aluminium, glasvezelversterkt
kunststof en verzinkte baleinen van verhard verenstaal – een meesterstuk van
ingenieurskunst. Ook maakt de parasol indruk met een gasdrukveer in de parasolmast,
waarmee de parasolhoogte zonder krachtinspanning kan worden versteld.
Dankzij een kogelscharnier van hard geanodiseerd aluminium kan zijn dak, om een
optimale schaduw te werpen, traploos tot 90° in alle richtingen hellen en 360° om de as
draaien. Omdat deze paraplu in gesloten toestand nauwelijks ruimte in beslag neemt,
kan hij probleemloos buiten of in de kelder overwinteren.

Ø 300 cm

20 km/h

Ø 325 cm

20 km/h

Ø 350 cm

20 km/h

285 × 230 cm

20 km/h

Productdetails
Bediening

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

Framekleur

Naturel geanodiseerd of gepoedercoat aluminium

Parasolovertrek

Stofklasse 5: polyacryl, uv-bescherming > 98%
Met of zonder volant verkrijgbaar

Materiaal / techniek

De geprofileerde telescoopmast en de draagarm zijn van naturel geanodiseerd aluminium
of antraciet gepoedercoat. De schaaldelen daarentegen zijn van glasvezelversterkte
kunststof. Voor de geleiders wordt teflon-gemodificeerde hoogwaardige kunststof
gebruikt. De parasolbaleinen zijn gemaakt van gehard verenstaal, verzinkt en
gepoedercoat. Het kogelscharnier van Glatz is gemaakt van gesmeedperst, hard
geanodiseerd aluminium.

Elektronisch accessoires

Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu

Beschermhoes

Bij de leveringsomvang inbegrepen

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld
parasoldeel en vaste verankering in de grond.
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Kleur: 501 Granite
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AURA

Pure natuurlijke uitstraling

AURA

Pure natuurlijke uitstraling

We hebben behoorlijk lang naar een naam voor deze parasol gezocht. Uiteindelijk vonden
we wat we zochten in het synoniem voor uitstraling. De Aura is niet alleen aanwezig in de
tuin, maar verspreidt direct een gevoel van geborgenheid. De reden daarvoor zijn
materialen zoals gepoedercoat aluminium, vernikkeld messing, roestvrijstalen inzetten in
warme zilvertinten en het zorgvuldig verwerkte eucalyptushout.
Dankzij speciale laklagen op de mast en op de stabiliserende aluminiumkern gaat de Aura
een parasolleven lang mee. Uiteraard kan de parasol gemakkelijk worden geopend. Bij laag
staande zon of nieuwsgierige blikken kan de parasol tegen de mast en ook 360° om de
mast heen worden gedraaid.

350 × 350 cm

45 km/h

400 × 400 cm

40 km/h

Productdetails
Bediening

De parasol kan worden geopend en gesloten met de afneembare handslinger.
Door de vergrendeling aan de mast los te maken, kan de parasol 360° worden gedraaid.
Het parasoldeel kan bovendien worden geheld ten opzichte van de mast.

Framekleur

Hoogwaardig gelakt eucalyptushout

Parasolovertrek

Stofklasse 5: polyacryl, uv-bescherming > 98%
Alleen zonder volant verkrijgbaar

Materiaal / techniek

Mast van hoogwaardig gelakt eucalyptushout met extra stabiliserende kern van aluminium.
Baleinen van eucalyptushout. Componenten van rvs en aluminium zilver gepoedercoat.

Elektronisch accessoires

Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu

Beschermhoes

Bij de leveringsomvang inbegrepen

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

44

AURA,
Int. Design reg.

Glatz
Seizoen 2022

Swiss
Design
Toepassingsgebieden

Bevestigingsvormen
45

Kleur: 655 Lagoon
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AMBIENTE Nova
Ook 's avonds sfeer

AMBIENTE Nova
Ook 's avonds sfeer

Sfeer in een handomdraai. Warme zomers brengen tropische nachten met zich mee, die het
beste op het terras doorgebracht kunnen worden. Het enige wat in het donker ontbreekt, is
de juiste verlichting.
Als er geen lantaarns en fakkels beschikbaar zijn, kan men bij deze parasol de schakelaar
omzetten. De opvolger van onze legendarische Ambiente beschikt optioneel over een
ledverlichtingssysteem, dat de omgeving in een subtiel warmwit licht dompelt. De
ledlampen zijn ingebouwd in de baleinen van het parasoldak en de parasolmast en kunnen
afzonderlijk worden bediend en gedimd. Daarmee doet de Ambiente Nova zijn nieuwe
design ook ‘s nachts eer aan.

Ø 400 cm

45 km/h

350 × 350 cm

40 km/h

400 × 300 cm

45 km/h

Ø 500 cm

35 km/h

400 × 400 cm

35 km/h

450 × 350 cm

35 km/h

Productdetails
Bediening

U opent en sluit de parasol met de afneembare handslinger of bij optionele
motoraandrijving ook met afstandsbediening. Als extra optie kunt u ook kiezen
voor een 310° draaiadapte

Framekleur

Natuurlijk geanodiseerd aluminium

Parasolovertrek

Stofklasse 5: polyacryl, uv-bescherming > 98%
Met of zonder volant verkrijgbaar

Materiaal / techniek

Draagframe en frame van het parasoldak zijn gemaakt van naturel geanodiseerde
aluminiumprofielen. Bij het draaien aan de slinger wordt de wagen via een hoogwaardige
tandriem op de mast op en neer bewogen. Synchroon daarmee gaat het parasoldak
open via een lang meegaand Dyneema-touw. Het parasoldoek is verwisselbaar en
dankzij flexibele baleineinden zelfspannend. Speciale producties mogelijk op aanvraag.

Elektronisch accessoires

Dimbare ledverlichting, direct, indirect en aan de mast, motoraandrijving
voor het hoogste comfort, Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu

Accessoires

Beschermhoes met stang en ritssluiting en draaivoet kun-nen optioneel worden besteld.

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

®

Windstabiel in alle posities
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Kleur: 501 Granite

FORTANO

®

Windstabiel in alle posities

Als jongste telg combineert de Fortano het comfort van een parasol zonder storende
middenstok met de robuustheid van onze F-serie. Zelfs bij sterke blootstelling aan wind is
de parasol in de uitvoering van 3 × 3 meter bestand tegen windsnelheden van 55 km/u –
mits hij stevig in de grond verankerd is. Als u meer schaduw nodig heeft voor grotere
buitenruimtes, is de Fortano met een zijlengte van vier meter de ideale keuze.

300 × 300 cm

55 km/h

400 × 300 cm

45 km/h

Productdetails
Bediening

De parasol kan worden geopend en gesloten met de afneembare handslinger. Als extra
optie is de draaivoet met kogellager beschikbaar, die 360° kan worden gedraaid.

Framekleur

Naturel geanodiseerd of gepoedercoat aluminium

Parasolovertrek *

Stofklasse 5: polyacryl, uv-bescherming > 98%
Stofklasse 4: polyester, uv-bescherming > 98%
Alleen zonder volant verkrijgbaar

Materiaal / techniek

Draagframe en frame van het parasoldak zijn gemaakt van aluminiumprofielen, antraciet
gepoedercoat of naturel geanodiseerd verkrijgbaar. Bij het draaien aan de slinger wordt
de wagen op de mast via hoogwaardige synthetische touwen op en neer bewogen en
wordt synchroon daarmee het parasoldak geopend en gesloten. Het parasoldoek is
verwisselbaar en dankzij flexibele baleineinden zelfspannend.

Elektronisch accessoires

Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu

Beschermhoes

Bij de leveringsomvang inbegrepen
* Dit model is ook verkrijgbaar in stofklasse 2: polyester, uv-bescherming > 98%
Frame: aluminium antraciet gepoedercoat

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld
parasoldeel en vaste verankering in de grond.
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Kleur: 646 Rubino
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NIEUW

FORTINO Riviera
®

De windbestendige in het klein

FORTINO Riviera
®

De windbestendige in het klein

Deze parasol kan een opstekend briesje hebben. De kleine Fortino Riviera is windbestendig
ontworpen, o.a. door middel van een vlakke en tegelijk moderne parasoldakcon-structie.
Het tegengesteld lopende openingsprincipe met de tweedelige, geprofileerde mast zorgt
voor optimaal bedieningscomfort: Gewoon de spanhendel omlaagtrek-ken en in de schuif
hangen. Voorts onderscheidt de para-sol zich door een hoge corrosiebestendigheid, ideaal
voor blootgestelde kuststreken. Het frame bestaat uit naturel geanodiseerd aluminium, de
schuiver en krans zijn van hoogwaardige, glasvezelversterkte kunststof.
De Fortino Riviera kan optioneel in een betonnen, stalen of granieten voet worden
bevestigd. En als hij een vast plekje in uw tuin of op het terras krijgt, zorgt een vast in de
grond verankerde bodemhuls ervoor dat alleen de zon met de schaduwen kan spelen
en niet de wind.

Ø 250 cm

80 km/h

200 × 200 cm

70 km/h

Ø 300 cm

60 km/h

240 × 240 cm

60 km/h

Productdetails
Bediening

Om de parasol te openen trekt u simpelweg de spanhendel omlaag en hangt u deze
in de schuif. Dankzij het tegengesteld lopende openingsprincipe lukt dit met minimale
krachtinspanning.

Framekleur

Natuurlijk geanodiseerd aluminium

Parasolovertrek *

Stofklasse 5: polyacryl, uv-bescherming > 98%
Stofklasse 4: polyester, uv-bescherming > 98%
Alleen zonder volant verkrijgbaar

Materiaal / techniek

Het frame is van naturel geanodiseerd aluminium met een tweedelige, geprofileerde
mast. Schuiver en krans uit corrosiebestendige, glasvezelver-sterkte kunststof. De
schroeven en klinknagels zijn van roestvrij staal. Het parasoldoek is verwisselbaar en
dankzij flexibele baleineinden zelfspannend.

Elektronisch accessoires

Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu

Beschermhoes

Optioneel te bestellen
* Dit model is ook verkrijgbaar in stofklasse 2: polyester, uv-bescherming > 98%

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

®

De windbestendige in het groot
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Kleur: 500 Plaster

FORTERO

®

De windbestendige in het groot

Deze parasol kan het een en ander hebben. Ook windvlagen die uit het niets opsteken.
Daarom zegt zijn naam alles: Fortero – de sterke. Ondanks zijn omvang en robuustheid is hij
gemakkelijk te bedwingen en dankzij het tegengesteld lopende openingsprincipe
moeiteloos eenvoudig te bedienen.
Grote pleinen, hotelterrassen en buitenbaden voorziet hij royaal en zeer betrouwbaar
van schaduw. Bij afmetingen tot wel 4 meter in diameter is de bevestiging van de parasol
een doorslaggevende factor. Naast betonnen en granieten voeten en rolvoeten zijn er
diverse andere mogelijkheden voor vaste verankering beschikbaar.

Ø 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

Productdetails
Bediening

Gewoon de spanhendel omlaagtrekken en in de schuif hangen. Dankzij het tegengesteld
lopende openingsprincipe lukt dit met minimale krachtinspanning.

Framekleur

Natuurlijk geanodiseerd aluminium

Parasolovertrek *

Stofklasse 5: polyacryl, uv-bescherming > 98%
Stofklasse 4: polyester, uv-bescherming > 98%
Alleen zonder volant verkrijgbaar

Materiaal / techniek

Het frame is van naturel geanodiseerd aluminium met een tweedelige, geprofileerde
mast. Schuif en krans zijn gemaakt van robuust, gegoten aluminium. De schroeven en
klinknagels zijn van roestvrij staal. Het parasoldoek is verwisselbaar en dankzij flexibele
baleineinden zelfspannend.

Elektronisch accessoires

Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu

Beschermhoes

Optioneel te bestellen
* Dit model is ook verkrijgbaar in stofklasse 2: polyester, uv-bescherming > 98%

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

®

De windbestendige in het middelgroot

Kleur: 659 Pacific

FORTELLO

®

De windbestendige in het middelgroot

De Fortello is niet te groot en niet te klein, maar is wel robuust en biedt zo een mooie
middenoplossing. Daarnaast is de parasol gemakkelijk te transporteren en is hij bestand
tegen windsnelheden van maximaal 100 km/u. Daarom is de parasol de juiste keuze voor
sterkere valwinden aan de Middellandse Zee en voor grote, onbeschermde pleinen.
Qua bediening hebben we gekozen voor het moeiteloze, tegengesteld lopende
openingsprincipe. Als scherm tegen zon, wind en regen kan de parasol op verzoek ook
worden uitgerust met Osyrion-spotverlichting. Zo kunt u comfortabel genieten van
aangename avonden. Ook als reclamemiddel met logo's en teksten slaat onze Fortello altijd
een bella figura.

Ø 400 cm

85 km/h

300 × 300 cm

100 km/h

350 × 350 cm

85 km/h

400 × 400 cm

75 km/h

400 × 300 cm

85 km/h

Productdetails
Bediening

Om de parasol te openen trekt u simpelweg de spanhendel omlaag en hangt u deze
in de schuif. Dankzij het tegengesteld lopende openingsprincipe lukt dit met minimale
krachtinspanning.

Framekleur

Natuurlijk geanodiseerd aluminium

Parasolovertrek *

Stofklasse 5: polyacryl, uv-bescherming > 98%
Stofklasse 4: polyester, uv-bescherming > 98%
Alleen zonder volant verkrijgbaar

Materiaal / techniek

Het frame is van naturel geanodiseerd aluminium met een tweedelige, geprofileerde
mast. Schuif en krans zijn gemaakt van robuust, gegoten aluminium, schroeven en
klinknagels zijn van roestvrij staal. Het parasoldoek is verwisselbaar en dankzij de
flexibele baleineinden zelfspannend.

Elektronisch accessoires

Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu

Beschermhoes

Optioneel te bestellen
* Dit model is ook verkrijgbaar in stofklasse 2: polyester, uv-bescherming > 98%

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld
parasoldeel en vaste verankering in de grond.
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Kleur: 651 Maroon
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FORTELLO LED
®

Stabiele bescherming voor dag en nacht

FORTELLO LED
®

Stabiele bescherming voor dag en nacht

Met de parasol met middenstok Fortello LED laat Glatz u tot laat in de avond
genieten van aangenaam gezelschap. Zonder een wirwar van kabels en elektrische
apparaten biedt het oplaadbare Glatz-batterijpakket dimbare ledverlichting tot
10 uur lang met een aangenaam helderheidsniveau.
Zo voldoet de Fortello LED niet alleen aan alle eisen van hotelwezen en gastronomie.
Op veel plaatsen wordt hij zo ook een flexibel inzetbare parasol voor dag en nacht,
die bestand is tegen windsnelheden tot 100 km/u, afhankelijk van de grootte.

Ø 400 cm

85 km/h

300 × 300 cm

100 km/h

350 × 350 cm

85 km/h

400 × 400 cm

75 km/h

400 × 300 cm

85 km/h

Productdetails
Bediening

Gewoon de spanhendel omlaagtrekken en in de schuif hangen. Dankzij het tegengesteld
lopende openingsprincipe lukt dit met minimale krachtinspanning.

Framekleur

Natuurlijk geanodiseerd aluminium

Parasolovertrek *

Stofklasse 5: polyacryl, uv-bescherming > 98%
Stofklasse 4: polyester, uv-bescherming > 98%
Alleen zonder volant verkrijgbaar

Materiaal / techniek

Het frame is van naturel geanodiseerd aluminium met een tweedelige, geprofileerde
mast. Schuif en krans zijn gemaakt van robuust, gegoten aluminium, schroeven en
klinknagels zijn van roestvrij staal. Het parasoldoek is verwisselbaar en dankzij de
flexibele baleineinden zelfspannend.

Verlichting

De geïntegreerde ledverlichting met het Glatz-batterijpakket biedt traploos dimbare
verlichting, kleurtemperatuur ca. 2700 K (warm-wit), 3200 lumen, verlichtingsduur
bij aanbevolen lichtsterkte 10 uur. De ledverlichting is in de baleinen geïntegreerd.
Een upgrade is niet mogelijk.

Beschermhoes

Optioneel te bestellen
* Dit model is ook verkrijgbaar in stofklasse 2: polyester, uv-bescherming > 98%

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld
parasoldeel en vaste verankering in de grond.
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Kleur: 649 Ivory
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CASTELLO Pro
®

De ideale gastheer

CASTELLO Pro
®

De ideale gastheer

Niet alleen door zijn innovatieve robuustheid en corrosiebestendige materialen overtuigt
de Castello Pro in de buitengastronomie. In zijn gereduceerde ontwerp komt ook de trend
naar purisme terug. Uitgerust met decente vormdelen overtuigt de Castello Pro met zijn
vlakke parasoldak, dat hoge windstabiliteit biedt.
De Castello Pro is ontworpen voor grote buitenruimtes en biedt met zijn componenten van
hoogwaardig kunststof een hoge mate van corrosiebescherming. Met behulp van de
spanhendel kan het parasoldak probleemloos worden geopend en gesloten. Ter
bescherming tegen onbedoelde bediening kan de spanhendel afgesloten worden.
Bovendien is het elektrische systeem discreet geïntegreerd in het frame en de baleinen.

Ø 350 cm

100 km/h

300 × 300 cm

100 km/h

350 × 300 cm

90 km/h

Ø 400 cm

90 km/h

350 × 350 cm

85 km/h

400 × 300 cm

85 km/h

Ø 450 cm

75 km/h

400 × 400 cm

75 km/h

450 × 350 cm

75 km/h

Ø 500 cm

70 km/h

450 × 450 cm

65 km/h

500 × 400 cm

65 km/h

Ø 550 cm

65 km/h

500 × 500 cm

60 km/h

550 × 450 cm

60 km/h

Ø 600 cm

55 km/h

Productdetails
Bediening

Dankzij het tegengesteld lopende openingsprincipe kan de parasol snel met
de schuiver en spanhendel geopend en gesloten worden. Indien nodig kan de
spanhendel afgesloten worden.

Framekleur

Natuurlijk geanodiseerd aluminium

Parasolovertrek

Stofklasse 5: polyacryl, uv-bescherming > 98%
Met of zonder volant verkrijgbaar

Materiaal / techniek

Het frame is van naturel geanodiseerd aluminium met hoogwaardige delen van glasvezelversterkte kunststof, heeft schroeven en klinknagels van roestvrij staal en is zodoende
corrosiebestendig. Speciale producties mogelijk op aanvraag.

Elektrisch accessoires

Ledverlichting direct en indirect, verwarming (infraroodstraler),
Osyrion Spot-led met geïntegreerde accu

Accessoires

Regengoot, windbescherming, bindsysteem en beschermhoes kunnen
optioneel besteld worden.

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

PALAZZO Style
®

De stijlbewuste
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Kleur: 530 Atlantic

PALAZZO Style
®

De stijlbewuste

Wie onder een Palazzo Style zit, speelt op veilig. Want deze parasol beschermt tegen zon en
regen en is met zijn nieuwe vlakke parasoldak bestand tegen windsnelheden tot 115 km/u.
Het naturel geanodiseerde aluminium benadrukt zijn zelfverzekerde stijl en dankzij een
geoptimaliseerde materiaalkeuze kon de corrosiebestendigheid nog verder versterkt
worden.
De Palazzo Style is verkrijgbaar in 14 standaardvarianten en kan met de hand in negen
draaiingen van de slinger of optioneel met motor via afstandsbediening worden geopend en
gesloten. Als hij ook ’s nachts en in het koudere jaargetijde gebruikt moet worden, kan hij
worden uitgerust met witte en gekleurde ledverlichting en verwarming met snelkoppeling.
Beide worden comfortabel aangestuurd via de nieuwe intuïtieve afstandsbediening. Alle
besturingscomponenten en kabels zijn geïntegreerd in de mast en het frame.

Ø 350 cm

115 km/h

300 × 300 cm

110 km/h

350 × 250 cm

100 km/h

Ø 400 cm

90 km/h

350 × 350 cm

95 km/h

350 × 300 cm

95 km/h

Ø 450 cm

75 km/h

400 × 400 cm

80 km/h

400 × 200 cm

95 km/h

Ø 500 cm

65 km/h

450 × 450 cm

70 km/h

400 × 300 cm

80 km/h

Ø 600 cm

55 km/h

450 × 350 cm

75 km/h

Productdetails
Bediening

De Palazzo Style kan met de handslinger of bij motoraandrijving via afstandsbediening
worden geopend en gesloten.

Framekleur

Natuurlijk geanodiseerd aluminium

Parasolovertrek

Stofklasse 5: polyacryl, uv-bescherming > 98%
Met of zonder volant verkrijgbaar

Materiaal / techniek

Het frame is van naturel geanodiseerd aluminium en heeft een niet draaibare mast en
schroeven en klinknagels van roestvrij staal, en is zodoende corrosiebestendig.
Speciale producties mogelijk op aanvraag.

Elektrisch accessoires

Ledverlichting direct en indirect, wit en gekleurd, motoraandrijving voor het hoogste
comfort, verwarming (met snelkoppeling).

Accessoires

Windbescherming, regengoot, bindsysteem, beschermhoes met stang en ritssluiting
kunnen optioneel worden besteld.

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

PALAZZO Noblesse
®

De krachtige

PALAZZO Noblesse
®

De krachtige

Als er één parasol is die elegant, functioneel en robuust is, dan is het de Palazzo Noblesse.
Hij glans chic met zijn naturel geanodiseerd aluminium, houdt stand tegen windsnelheden
tot 95 km/u en is bovendien moeiteloos te bedienen. Twaalf keer draaien met de slinger is
voldoende om hem te openen. Nog eenvoudiger gaat het met een optioneel ingebouwde
motor met afstandsbediening.
Als men de zomer wil verlengen, bestelt men het beste nog een verwarming en
ledverlichting bij dit model. De Palazzo Noblesse is praktisch in elke maat en vorm leverbaar:
er is keuze uit 15 standaarduitvoeringen of een individuele productie.

Ø 450 cm

85 km/h

400 × 400 cm

95 km/h

450 × 350 cm

85 km/h

Ø 500 cm

75 km/h

450 × 450 cm

80 km/h

500 × 400 cm

70 km/h

Ø 600 cm

80 km/h

500 × 500 cm

70 - 85 km/h

550 × 450 cm

75 km/h

Ø 700 cm

70 km/h

550 × 550 cm

75 km/h

600 × 300 cm

80 km/h

600 × 600 cm

65 km/h

600 × 400 cm

75 km/h

600 × 500 cm

70 km/h

Productdetails
Bediening

De Palazzo Noblesse kan met de handslinger of bij motoraandrijving via
afstandsbediening worden geopend en gesloten.

Framekleur

Natuurlijk geanodiseerd aluminium

Parasolovertrek

Stofklasse 5: polyacryl, uv-bescherming > 98%
Met of zonder volant verkrijgbaar

Materiaal / techniek

Het frame is van naturel geanodiseerd aluminium en heeft een niet draaibare mast en
schroeven en klinknagels van roestvrij staal, en is zodoende corrosiebestendig.
Speciale producties mogelijk op aanvraag.

Elektrisch accessoires

Ledverlichting direct en indirect, wit en gekleurd, motoraandrijving voor het hoogste
comfort, verwarming (met snelkoppeling).

Accessoires

Windbescherming, regengoot, bindsysteem, beschermhoes met stang en ritssluiting
kunnen optioneel worden besteld.

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld
parasoldeel en vaste verankering in de grond.
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PALAZZO Royal
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Kleur: 615 Black

PALAZZO Royal
®

De koningsklasse

Met of zonder kroon en pompon – onder de Palazzo Royal voelt men zich als een koning. De
parasol is speciaal ontwikkeld voor de horeca en het hotelwezen en doet, vergeleken bij zijn
broertje, met een diameter van maximaal acht meter nog een schepje er bovenop. Het naturel
geanodiseerde aluminium combineert daarbij perfect met zijn grafietgrijze oppervlakken.
Royaal zijn niet alleen de maat en het design. Deze grote parasol kan met 19 draaiingen van de
slinger of naar wens met motor met afstandsbediening worden geopend, waarbij alle besturingscomponenten in de mast en het frame geïntegreerd zijn. Overige accessoires als ledverlichting en verwarming zorgt ervoor dat er in de koningsklasse niets meer te wensen over is.

Ø 700 cm

80 km/h

500 × 500 cm

110 km/h

600 × 500 cm

80 km/h

Ø 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

Productdetails
Bediening

De Palazzo Royal kan met de handslinger of bij motoraandrijving via afstandsbediening
worden geopend en gesloten.

Framekleur

Natuurlijk geanodiseerd aluminium

Parasolovertrek

Stofklasse 5: polyacryl, uv-bescherming > 98%
Met of zonder volant verkrijgbaar

Materiaal / techniek

Het frame is van naturel geanodiseerd aluminium en heeft een niet draaibare mast
schroeven en klinknagels van roestvrij staal, en is zodoende corrosiebestendig.
Speciale producties mogelijk op aanvraag.

Elektrisch accessoires

Ledverlichting direct en indirect, wit en gekleurd, motoraandrijving voor het hoogste
comfort, verwarming (met snelkoppeling).

Accessoires

Windbescherming, regengoot, bindsysteem, beschermhoes met stang en ritssluiting
kunnen optioneel worden besteld.

Windsnelheden gelden voor horizontaal opgesteld
parasoldeel en vaste verankering in de grond.
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Onze geschiedenis
Als familiebedrijf met een geschiedenis van 125 jaar staat Glatz voor innovatie, 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 koketteren, verkoopt het bedrijf tegenwoordig zijn 19 parasols voor huis, tuin en terras wereldwijd
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 verantwoordelijkheid 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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Glatz Kleurenwereld

Stone & Metal

Earth & Wood

Stofklasse 5
Lichtechtheid 7– 8
100% polyacryl ca. 300 g/m2

510

664

500

665

501

527

649

652

689

523

526

667

692

686

605

684

502

662

693

691

669

650

675

690

615

611

651

453

461

422

476

150

151

Stofklasse 4
Lichtechtheid 7
100% polyester ca. 250 g/m2

404

420

408

Stofklasse 2
Het afhaalassortiment easy
is enkel verkrijgbaar in de stofklasse 2
in de volgende kleuren:
Lichtechtheid 5– 6
100% polyester ca. 220 g/m2
Geen van de afgebeelde kleuren is bindend
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157

Fire & Sun

Water & Sky

Fresh & Fruity

515

514

683

657

695

680

512

661

685

677

517

694

513

647

679

660

670

682

516

659

648

656

654

646

645

530

521

681

655

438

403

162

411

436

439

446

416

127
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Lichtechtheid
De zon zorgt niet alleen voor veroudering van de huid, maar ook voor slijtage van een
parasol. Als een parasol wordt blootgesteld aan zonnestralen, dan verbleekt het doek na
verloop van tijd. Hoe erg en hoe snel, dat hangt af van de kwaliteit van de doek. Glatz biedt
de stofklassen 2 (alleen in de uitvoering easy), 4 en 5 aan. Hoe hoger de stofklasse, hoe
beter de lichtechtheid; dan blijft de oorspronkelijke kleur langer behouden. De stofklasse 2
geeft aan dat de bestendigheid tegen direct zonlicht van 80 tot 160 dagen reikt. Bij
stofklasse 4 ontstaan de eerste kleurveranderingen na 350 tot 700 dagen, terwijl dat bij
stofklasse 5 pas na 700 dagen is.

Uv-bescherming
Elke parasol beschermt tegen de zon, maar niet altijd tegen de gevaarlijke ultraviolette
stralen van de zon (uv-stralen). Hoewel slechts een fractie van de uv-stralen de aarde
bereikt, zijn ze vanwege hun intensiteit in principe schadelijk voor de huid.
Uv-stralen worden volgens het Duitse Bundesamt für Strahlenschutz (BfS, [federaal bureau
voor stralingsbescherming]) onderverdeeld in het golflengtebereik UV-A (315 – 400 nm),
UV-B (280– 320 nm) en UV-C (100– 280 nm). Terwijl de UV-C-straling in de bovenste lagen
van de atmosfeer volledig worden uitgefilterd, dringen UV-A- en UV-B-stralen door tot aan
het aardoppervlak. Hierbij heeft vooral de energie van de UV-B-stralen een sterk effect op
de huid. Zij veroorzaakt niet alleen verbranding van de huid en een vroegtijdige veroudering
van de huid, maar verhoogt ook nog eens het risico van huidkanker.
Alle doeken op de parasols van Glatz zijn voorzien van het testlabel "UV-PROTECTION".
De procentuele waarde die op het testlabel wordt aangegeven, is afgeleid van de
UPF-waarde (Ultraviolet Protection Factor). Hij is gebaseerd op de gegevens die door het
geaccrediteerde Zwitserse testlaboratorium SQTS zijn vastgesteld en wordt berekend
met de volgende formule:
PROCENTUELE WAARDE = 100 − 100 / UPF ( SQTS )

Dat betekent: wordt 99 procent van de schadelijke uv-stralen door de stof gefilterd,
dan dringt slechts 1 procent – dus een honderdste van de stralen - door. Met de uvbescherming van Glatz duurt het dus 100 keer langer tot dezelfde dosis straling in contact
komt met de huid dan zonder uv-bescherming. Deze factor honderd is gedefinieerd als
beschermingsfactor.
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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, parasoltafels, beschermhoezen, afstandsbedieningen, bodemhulzen,
regengoten, sokkels of montageplaten: het toebehoren van Glatz is omvangrijk en kan individueel worden 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 homepage 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.

© Alle rechten voorbehouden. Afbeeldingen mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de firma Glatz AG worden gereproduceerd of voor andere doeleinden worden gebruikt. Model- en ontwerpwijzingen blijven voorbehouden. Versie augustus 2021.
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