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        SITODRUK I TRANSFER SITODRUKOWY
Bardzo popularne techniki znakowania parasoli. Technicznie różnią się tym, że w przypadku transferu 
farba nie jest nanoszona bezpośrednio na parasol, ale najpierw na specjalny papier termiczny. 
Następnie nadruk jest przenoszony w poszycie parasola za pomocą gorącej prasy. Transfer sitodrukowy 
umożliwia też druk z wykorzystaniem większej ilości kolorów (maksymalnie 10). 
Wybór techniki w dużej mierze zależy od projektu jaki ma być nadrukowany – pod uwagę brana jest 
wielkość i szczegółowość wzoru. Nasi doradcy chętnie pomogą Państwu w wyborze najlepszej opcji.

s

Jakość to nasz priorytet.
Posiadamy certyfikat jakości
PN-EN ISO 9001:2009.

Nasze produkty 
podlegają kontroli 
bezpieczeństwa 
instytutu DEKRA.

PARASOLE SKŁADANE Strona 4-10

PARASOLE DŁUGIE Strona 11-20

PARASOLE DUŻE, TYPU GOLF Strona 21-27

PARASOLE TRANSPARENTNE Strona 28-29

PARASOLE PLAŻOWE Strona 30

PARASOLE DZIECIĘCE Strona 31

Drodzy Partnerzy,
od 1987 roku specjalizujemy się w handlu 
parasolami, w tym: parasolami kieszonkowymi, 
parasolami typu golf, parasolami miejskimi, 
plażowymi i dziecięcymi. Będąc czołowym 
dostawcą parasoli w Europie, możemy 
pochwalić się liczbą około miliona parasoli 
oczekujących na Państwa w naszych 
magazynach.
Jako kierownik produktu z wieloletnim 
doświadczeniem, blisko współpracuję 
z naszymi dostawcami, dbając o zapewnienie 
najwyższej jakości w jak najlepszej cenie. 
Parasol nie tylko chroni przed deszczem. 
To również znakomity środek przekazu 
marketingowego o dużej powierzchni na-
druku. Umieszczone na nim logo i slogan 
z pewnością przyciągną uwagę Państwa 
klientów.

Życzę Państwu miłej lektury i wielu inspiracji!

Katja Dreier
Menedżer produktu
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Zamień swój parasol w coś wyjątkowego! 

Czy masz już swój własny pomysł na parasole?  
 
Bądź kreatywny - indywidualne wymagania nie stanowią dla nas problemu!   
 
Realizujemy niestandardowe produkcje z poszyciem w preferowanych 
kolorach (Pantone), specjalnymi uchwytami i nadrukami na całej 
powierzchni - wewnątrz i na zewnątrz.  
 
Chętnie udzielimy porad dotyczących minimalnych 
ilości zamówień, opcji wykańczania i terminów dostaw.  
 
Wspólnie opracujemy indywidualne rozwiązania dla 
Twoich wyjątkowych parasoli.
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PARASOLE SKŁADANE

Składany parasol PICOBELLO z 3-częściową 
metalową laską, metalowymi szynami, czarnym 
uchwytem z tworzywa sztucznego, poszycie 
poliestrowe, zamknięcie na rzep Velcro.

Opakowanie: 12/60 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø96 cm
Długość: 24/55 cm
Długość szyny: 53 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 230/170 x 140 mm  S1+H6 (6)

56-0101238
ciemnoóżowy

56-0101230
granatowy

56-0101231
czarny

56-0101234
czerwony

56-0101232
biały

56-0101235
szary

56-0101236
żółty

56-0101237
jasnozielony

56-0101239
jasnofioletowy

56-0101240
turkusowy

56-0101233
niebieski

20
18 NOWOŚĆ

PLN 14,91 / szt.
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PARASOLE SKŁADANE

Męski parasol automatyczny LORD, 3 x składany stelaż, stalowa 
laska, szyny ze stali, plastiku i włókna szklanego, o długości 57 cm, 
niklowane kolce, drewniany, zaokrąglony uchwyt, poszycie: polies-
ter-pongee ze specjalną wodoodporną powłoką, pasek spinający 
na rzep, pokrowiec w kolorze poszycia.

Opakowanie: 12/36 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø101 cm
Długość: 38,5/60 cm
Długość szyny: 57 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 210/160 x 140 mm  S1+H6 (6)

56-0101191
czarny

56-0101190
granatowy

56-0101192
ciemny brąz

SUCHY 
W DESZCZU

Automatyczny mini parasol męski MISTER, odporny na 
wiatr, 2 x składany stelaż, stalowa laska, stalowe szyny 
o długości ok. 54,5 cm, niklowane kolce, plastikowy 
uchwyt, poszycie polyester-pongee, pasek spinający na 
rzep, pokrowiec z jasną, kontrastującą lamówką.

Opakowanie: 12/36 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø95 cm
Długość: 42/57 cm
Długość szyny: 54,5 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 230/170 x 140 mm  S1+H6 (6)

56-0101150
granatowy

56-0101151
czarny

WIATROODPORNA 
KONSTRUKCJA

-

PLN 36,10 / szt.PLN 33,07 / szt.
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PARASOLE SKŁADANE

Super płaski składany parasol FLAT bez automatu; lekki, aluminiowy, 
3 x składany stelaż, tylko 169 g, trwały i odporny na wiatr, aluminiowe 
szyny z segmentami z włókna szklanego, o długości 49 cm, niklowa-
ne kolce, uchwyt metalizowany z czarnym paskiem, wysokiej jakości 
poszycie i pokrowiec - polyester-pongee, pasek spinający na rzep,  
pokrowiec w kolorze poszycia.

Opakowanie: 12/60 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø88 cm
Długość: 23/51 cm
Długość szyny: 49 cm
Ilość klinów: 6

Znakowanie: 
Sitodruk: s 230/170 x 140 mm  S1+H6 (6)

56-0101141
jasnozielony

56-0101140
granatowy

56-0101142
niebieski

56-0101143
czarny

56-0101144
ciemno- 
czerwony

56-0101145
brązowy

WIATROODPORNA 
KONSTRUKCJA

-

Automatyczny mini parasol COVER, 3 x składany stelaż, 
stalowa laska, stalowe szyny o długości 53 cm, niklowane 
kolce, pasek spinający na rzep, poszycie polyester-pongee 
190 T, pokrowiec w kolorze poszycia.

Opakowanie: 12/60 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø96 cm
Długość: 30/52 cm
Długość szyny: 53 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 230/170 x 140 mm  S1+H6 (6)

56-0101162
łososiowy

56-0101160
granatowy

56-0101161
błękitny

56-0101165
czarny

56-0101163
różowy

56-0101166
biały

56-0101164
wrzosowy

mały i 
poręczny

PLN 27,48 / szt.PLN 30,63 / szt.
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PARASOLE SKŁADANE

56-0101171
ciemnozielony

56-0101170
ciemnoniebieski

56-0101172
biały

56-0101173
czarny

56-0101174
czerwony

Parasol składany bez automatu REGULAR,
2 x składany stelaż, stalowa laska i szyny o długości 
47 cm, stalowe kolce, plastikowy uchwyt ze sznu-
reczkiem, poszycie polyester, pasek spinający na 
zatrzask, pokrowiec w kolorze poszycia.

Opakowanie: 12/60 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø85 cm
Długość: 31-53 cm
Długość szyny: 47 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 230/170 x 140 mm  S1+H6 (6)

56-0101104
pomarańczowy

56-0101101
zielony

56-0101102
czarny

56-0101106
żółty

56-0101108
niebieski

56-0101109
czerwony

56-0101110
biały

56-0101116
błękitny

56-0101120
granatowy

56-0101111
czerwony/biały

56-0101112
niebieski/biały

56-0101113
zielony/biały

56-0101115
wielokolorowy

Aluminiowy parasol mini SHORTY, parasol bez automatu; lekki, 
aluminiowy, 5 x składany stelaż, 215 g, aluminiowa laska, aluminiowe 
szyny z segmentami z włókna szklanego o długości 53 cm, niklowane 
kolce, etui z PVC w kształcie puszki (17 cm x 7 cm ) w kolorze poszycia 
z plastikowym karabińczykiem, górna część etui zasuwana na zamek, 
plastikowy uchwyt, poszycie polyester-pongee, pasek spinający na rzep.

Opakowanie: 12/48 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø88 cm
Długość: 17/55 cm
Długość szyny: 53 cm
Ilość klinów: 7

Znakowanie: 
Sitodruk: s 230/170 x 140 mm  S1+H6 (6)

PLN 38,90 / szt.PLN 13,28 / szt.
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PARASOLE SKŁADANE

Mały parasol EXPRESS otwierany i zamykany 
automatycznie, 3 x składany stelaż, stalowa laska, 
stalowe szyny z segmentami z włókna szklanego,
o długości 54,5 cm, niklowane kolce, poszycie 
i pokrowiec polyester-pongee, pasek spinający na
rzep, pokrowiec w kolorze poszycia.

Opakowanie: 12/48 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø100 cm
Długość: 28,5/56 cm
Długość szyny: 54,5 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 230/170 x 140 mm  S1+H6 (6)

56-0101130
granatowy

56-0101131
ciemnozielony

56-0101132
bordowy

56-0101133
czarny

56-0101134
szary

Parasol BORA otwierany i zamykany automatycznie, odporny na wiatr; 
3 x składany stelaż, stalowa laska, szyny z aluminium, plastiku i włókna 
szklanego o długości ok. 58 cm, niklowane kolce, poliestrowe poszycie 
ze specjalną wodoodporną powłoką, pasek spinający na rzep, pokrowiec 
w kolorze poszycia wykończony czarną lamówką.

Opakowanie: 12/48 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø97 cm
Długość: 29/56 cm
Długość szyny: 53 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 230/170 x 140 mm  S1+H6 (6)

56-0101184
niebieski

56-0101180
granatowy

56-0101181
ciemnozielony

56-0101182
biały

56-0101183
czarny

56-0101185
żółty

56-0101186
czerwony

PARASOL ROZKŁADANY 
I SKŁADANY 
AUTOMATYCZNIE

WIATROODPORNA 
KONSTRUKCJA

-

PARASOL ROZKŁADANY 
I SKŁADANY 
AUTOMATYCZNIE

PLN 42,39 / szt. PLN 37,62 / szt.
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PARASOLE SKŁADANE

Mini parasol TWIST bez automatu; tylko 204 g, 3 x składany, 
wiatroodporny stelaż, aluminiowa laska, aluminiowe szyny 
z segmentami z włókna szklanego o długości 54 cm, niklowane 
kolce, poszycie polyester-pongee, pasek spinający na rzep, 
pokrowiec w kolorze poszycia, uchwyt z ruchomym elementem 
służącym jako zaczep.

Opakowanie: 12/36 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø98 cm
Długość: 29/60 cm
Długość szyny: 54 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 230/170 x 140 mm  S1+H6 (6)

56-0101200
niebieski

56-0101201
turkusowy

56-0101202
czerwony

56-0101203
żółty

56-0101204
pomarańczowy

56-0101205
różowy

56-0101206
czarny

56-0101208
ciemnozielony

56-0101209
jasnozielony

Super lekki mini parasol POCKET, tylko 164 g, bez automatu; 
5 x składany stelaż, aluminiowa laska, szyny z segmentami z 
aluminium i włókna szklanego o długości 47 cm, niklowane kolce, 
poszycie polyester-pongee, pasek spinający na rzep, posiada 
pokrowiec i zasuwane na zamek etui z EVA w kolorze poszycia.

Opakowanie: 12/48 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø85 cm
Długość: 16/48 cm
Długość szyny: 47 cm
Ilość klinów: 6

Znakowanie: 
Sitodruk: s 230/170 x 140 mm  S1+H6 (6)

56-0101052
czerwony

20
18 NOWOŚĆ

56-0101051
niebieski

56-0101053
zielony

56-0101054
szary

56-0101055
granatowy

56-0101056
czarny

PLN 35,40 / szt.PLN 37,62 / szt.
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PARASOLE SKŁADANE

Automatyczny parasol kieszonkowy PRIMA, 3x składany 
stelaż, stalowa laska, stalowe szyny o długości 53 cm, 
niklowane kolce, poszycie poliester, pasek spinający na 
rzep, pokrowiec w kolorze poszycia.

Automatyczny, wiatroodporny, składany parasol ORIANA 
z dopasowanym kolorystycznie pokrowcem, 3 częściową 
metalową laską, z szynami z metalu, plastiku i włókna szklanego, 
gumowany uchwyt z dopasowanym kolorystycznie paskiem na 
nadgarstek, poszycie poliestru pongee z pokrowcem o strukturze 
plastrów miodu, z zapięciem na zatrzask.

Opakowanie: 12/48 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø96 cm
Długość: 28/50 cm
Długość szyny: 53 cm
Ilość klinów: 8

Opakowanie: 12/48 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø101 cm
Długość: 31/61 cm
Długość szyny: 57 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 230/170 x 140 mm  S1+H6 (6)

Znakowanie: 
Sitodruk: s 230/170 x 140 mm  S1+H6 (6)

56-0101217
wielokolorowy

56-0101222
jasnobeżowy

56-0101210
granatowy

56-0101214
niebieski

56-0101212
biały

56-0101220
granatowy

56-0101211
ciemnozielony

56-0101215
żółty

56-0101216
bordowy

56-0101213
czarny

56-0101221
czarny

-

WIATROODPORNA 
KONSTRUKCJA

PARASOL ROZKŁADANY 
I SKŁADANY AUTOMATYCZNIE

łatwość 
składania

PLN 27,48 / szt. PLN 46,00 / szt.
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PARASOLE DŁUGIE

Automatyczny parasol JUBILEE, aluminiowa 
laska, szyny z włókna szklanego, metalowe kolce, 
dopasowany kolorystycznie, gumowany, zaokrąglony 
uchwyt, poszycie poliester, z pokrowcem, o struktur-
ze plastrów miodu, pasek spinający z zapięciem na 
zatrzask i metalową płytka na logo.

Opakowanie: 12/36 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø103 cm
Długość: 87 cm
Długość szyny: 60 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 270/160 x 200 mm  S1+H6 (6)

56-0103340
granatowy

56-0103341
czarny

56-0103342
jasnobeżowy

PLN 50,31 / szt.
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PARASOLE DŁUGIE

Automatyczny parasol LIMBO z metalową laską i szynami 
oraz plastikowymi kolcami dopasowanymi kolorystycznie, 
uchwyt z drewnopodobnym wykończeniem, poszycie 
poliestrowe, zamknięcie na rzep Velcro.

Opakowanie: 12/48 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø103 cm
Długość: 83 cm
Długość szyny: 60 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 270/180 x 170 mm  S1+H2 (6)

56-0103360
granatowy

20
18 NOWOŚĆ

sprawdzi się 
w każdych 
warunkach

56-0103361
czarny

56-0103362
biały

56-0103365
zielony

56-0103363
niebieski

56-0103366
pomarańczowy

56-0103367
żółty

56-0103368
jasnozielony

56-0103369
wielokolorowy

56-0103364
czerwony

PLN 18,75 / szt.
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PARASOLE DŁUGIE

56-0103130
granatowy

56-0103131
ciemnozielony

56-0103132
biały

56-0103133
czarny

56-0103140
szary

56-0103134
pomarańczowy

56-0103141
brązowy

56-0103136
czerwony

56-0103145
niebieski

56-0103135
żółty

56-0103142
beżowy

56-0103138
bordowy

56-0103147
ciemno-
różowy

56-0103149
wielokolorowy

Automatyczny parasol TANGO, drewniana laska, 
czub i kolce, czarne, stalowe szyny o długości 60cm, 
poszycie polyester 190 T, pasek spinający na rzep.

Opakowanie: 12/36 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø103 cm
Długość: 89 cm
Długość szyny: 60 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 280/170 x 210 mm  S1+H2 (6)

56-0103146
jasnozielony

Parasol sztormowy WIND z gumowanym czarnym 
uchwytem, odporny na wiatr stelaż w czarnym kolorze, 
stalowa laska lakierowana na czarny kolor, czarny czub, 
stalowe szyny z segmentami z włókna szklanego, o 
długości 60 cm, niklowane kolce, poszycie - wysokiej 
jakości polyester pongee, pasek spinający na rzep.

Opakowanie: 12/36 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø103 cm
Długość: 86 cm
Długość szyny: 60 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 270/160 x 200 mm  S1+H2 (6)

56-0103268
żółty

WIATROODPORNA 
KONSTRUKCJA

56-0103261
czarny

56-0103262
czerwony

56-0103263
błękitny

56-0103264
pomarańczowy

56-0103265
ciemno-
zielony

56-0103269
wielokolorowy

56-0103267
jasno-
zielony

56-0103266
ciemno-
różowy

56-0103260
granatowy

-

PLN 29,00 / szt.PLN 19,34 / szt.
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PARASOLE DŁUGIE

Parasol FLORA bez automatu; super lekka laska 
z włókna szklanego, stelaż w kolorze czarnym, 
stalowy czub, szyny z włókna szklanego, o długości 
59 cm, kolce z tworzywa sztucznego, prosty uchwyt z 
pianki. poszycie nylon 190T, pasek spinający na rzep, 
pokrowiec z paskiem na ramię, w kolorze poszycia.

Opakowanie: 12/36 szt.
Rodzaj materiału: Nylon
Średnica: Ø103 cm
Długość: 84 cm
Długość szyny: 59 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 270/160 x 200 mm  S1+H6 (6)

56-0103253
 fioletowy

56-0103250
granatowy

56-0103251
czarny

56-0103254
ciemno- 
czerwony

Automatyczny parasol DISCO & DANCE, stalowy 
czub, laska i szyny o długości 59 cm, plastikowe kolce, 
plastikowy, dopasowany kolorystycznie uchwyt, poszycie 
polyester, pasek spinający na rzep.

Opakowanie: 10/50 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø103 cm
Długość: 85 cm
Długość szyny: 59 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 270/160 x 200 mm  S1+H6 (6)

56-0103002
czarny

56-0103005
niebieski/żółty

56-0103006
żółty

56-0103008
niebieski

56-0103014
czarny/biały

56-0103009
czerwony

56-0103015
wielokolorowy

56-0103011
czerwony/

biały

56-0103019
czarny/żółty

56-0103010
biały

56-0103018
czarny/

czerwony

56-0103013
zielony/

biały

56-0103020
granatowy

56-0103012
niebieski/biały

-

PLN 50,43 / szt. PLN 18,05 / szt.
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PARASOLE DŁUGIE

Lekki parasol aluminiowy JOKER bez automatu; lekki, tylko 
290 g, aluminiowa laska i czub, szyny z włókna szklanego, o 
długości 60 cm, niklowane kolce, poszycie polyester-pongee, 
pasek spinający na rzep, dwukolorowe poszycie.

Opakowanie: 10/50 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø106 cm
Długość: 82 cm
Długość szyny: 60 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 270/160 x 200 mm  S1+H2 (6)

56-0103180
granatowy/srebrny

56-0103181
czarny/srebrny

56-0103184
czerwony/

srebrny

Automatyczny parasol RUMBA, aluminiowa laska i czub, 
stalowe szyny z segmentami z włókna szklanego o długości 
60 cm, niklowane kolce, poszycie polyester-pongee, pasek 
spinający na rzep, pokrowiec w kolorze poszycia.

Opakowanie: 12/36 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø103 cm
Długość: 85 cm
Długość szyny: 60 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 270/160 x 200 mm  S1+H6 (6)

56-0103294
czerwony

56-0103295
pomarańczowy

56-0103290
granatowy

56-0103291
jasnoniebieski

56-0103292
biały

56-0103293
czarny

56-0103296
wrzosowy

-

PLN 33,77 / szt.PLN 25,85 / szt.
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PARASOLE DŁUGIE

Automatyczny parasol WALTZ, drewniana laska, 
czub i kolce, czarne stalowe szyny o długości 60cm, 
poszycie polyester 190 T, kontrastująca lamówka, 
pasek spinający na rzep.

Opakowanie: 12/36 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø103 cm
Długość: 89 cm
Długość szyny: 60 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 260/170 x 150 mm  S1+H2 (6)

56-0103093
czarny/szary

56-0103090
granatowy/

beżowy

56-0103091
zielony/
beżowy

56-0103094
beżowy/
brązowy

Automatyczny parasol BOOGIE, drewniana laska, 
czub i kolce, czarne, stalowe szyny o długości 60 cm, 
pasek spinający na rzep, z drewnianym uchwytem 
i wysokiej jakości nylonowym poszyciem, laska z 
zaokrąglonym uchwytem.

Znakowanie: 
Sitodruk: s 280/170 x 210 mm  S1+H2 (6)

Opakowanie: 12/36 szt.
Rodzaj materiału: Nylon
Średnica: Ø103 cm
Długość: 89 cm
Długość szyny: 60 cm
Ilość klinów: 8

56-0103230
granatowy

56-0103232
biały

56-0103233
czarny

56-0103234
pomarańczowy

56-0103239
beżowy

56-0103235
żółty

56-0103237
szary

56-0103236
czerwony

56-0103238
bordowy

56-0103231
ciemnozielony

PLN 27,48 / szt. PLN 29,00 / szt.
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PARASOLE DŁUGIE

Automatyczny parasol CANCAN z metalową laską oraz 
kolorowymi szynami z segmentami z włókna szklanego, 
metalowymi kolcami, wykończona gumą laska z wbudowanym 
kolorowym automatycznym przyciskiem, poszycie z poliestru 
pongee i paskiem spinającym zapinanym na rzep.

Parasol automatyczny DOUBLY, stelaż w kolorze czarnym, 
stalowa laska, stalowe szyny o długości 59 cm, plastikowe 
kolce, dwuwarstwowe poszycie z poliestru w dwóch kolorach, 
pasek spinający na rzep.

Opakowanie: 12/36 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø103 cm
Długość: 85 cm
Długość szyny: 59 cm
Ilość klinów: 8

Opakowanie: 12/36 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø103 cm
Długość: 85 cm
Długość szyny: 59 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 270/160 x 200 mm  S1+H2 (6)

Znakowanie: 
Sitodruk: s 270/160 x 200 mm  S1+H2 (6)

56-0103351
czarny/

czerwony

56-0103073
czarny/
żółty

56-0103070
czarny/

niebieski

56-0103350
czarny/

niebieski

56-0103071
czarny/
zielony

56-0103354
czarny/jasnozielony

56-0103072
czarny/czerwony

56-0103352
czarny/biały

56-0103074
czarny/

pomarańczowy

56-0103353
czarny/żółty

56-0103075
czarny/
szary

20
18 NOWOŚĆ

PLN 25,50 / szt. PLN 33,77 / szt.
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PARASOLE DŁUGIE

Parasol automatyczny LAMBARDA, stalowa, czarna 
laska, gumowany czub w kolorze poszycia, szyny z 
włókna szklanego, o długości 60 cm, niklowane kolce, 
poszycie poliester pongee, pasek spinający na rzep.

Opakowanie: 12/36 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø103 cm
Długość: 85 cm
Długość szyny: 60 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 280/150 x 190 mm  S1+H2 (6)

56-0103320
granatowy

56-0103321
czarny

56-0103322
czerwony

56-0103323
fioletowy

56-0103325
jasnozielony

56-0103326
niebieski

56-0103327
ciemnoróżowy

56-0103324
turkusowy

SUCHY 
W DESZCZU

-

Automatyczny parasol JIVE, metalowa laska, szyny 
z włókna szklanego i piankowy uchwyt pasują 
kolorystycznie, metalowe kolce, dwukolorowe 
poszycie poliester pongee – na zewnątrz srebrne, 
wewnątrz kolorowe, zapinany na rzep.

Opakowanie: 12/36 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø103 cm
Długość: 83 cm
Długość szyny: 60 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 240/160 x 160 mm  S1+H2 (6)

56-0103332
czerwony/srebrny

56-0103330
niebieski/srebrny

56-0103333
zielony/srebrny

56-0103331
czarny/srebrny

56-0103334
pomarańczowy/srebrny

-

PLN 33,66 / szt. PLN 33,42 / szt.
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PARASOLE DŁUGIE

Aluminiowy parasol HIP HOP bez automatu; 
aluminiowa laska i czub, czarne, stalowe szyny 
o długości 58,5 cm, niklowane kolce, poszycie - 
polyester 170T, pasek spinający na rzep.

Opakowanie: 12/36 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø101 cm
Długość: 86 cm
Długość szyny: 58,5 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 270/160 x 200 mm  S1+H2 (6)

56-0103227
fioletowy

56-0103220
granatowy

56-0103221
jasnozielony

56-0103226
pomarańczowy

56-0103222
niebieski

56-0103224
biały

56-0103223
czarny

56-0103225
żółty

Automatyczny parasol SECRET, aluminiowa laska i czub, czarne 
stalowe szyny z segmentami z włókna szklanego o długości 60 cm, 
niklowane kolce, poszycie polyester-pongee, pasek spinający na 
rzep, pokrowiec w kolorze poszycia, czarny, gumowany uchwyt z 
odkręcanym pojemnikiem na pokrowiec w kolorze srebrnym.

Opakowanie: 12/36 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø101 cm
Długość: 87 cm
Długość szyny: 60 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 260/150 x 170 mm  S1+H6 (6)

56-0103304
jasnobrązowy

56-0103303
śliwkowy

56-0103302
brązowy

56-0103305
jasnobeżowy

PLN 21,20 / szt.PLN 46,35 / szt.
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PARASOLE DŁUGIE

Parasol z kwadratową czaszą QUATRO bez automatu, 
aluminiowa laska i czub, stalowe szyny z segmentami 
z włókna szklanego, o długości 67 cm, sprężynowy 
mechanizm otwierania, niklowane kolce, poszycie 
polyester - pongee, pasek spinający na rzep.

Opakowanie: 12/36 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø120 / Ø80 cm
Długość: 92 cm
Długość szyny: 67 cm
Ilość klinów: 4

Znakowanie: 
Sitodruk: s 350/200 x 250 mm  S1+H2 (6)

56-0103276
jasnozielony

56-0103270
błękitny

56-0103271
czarny

56-0103272
czerwony

56-0103274
pomarańczowy

56-0103275
żółty

56-0103273
ciemno-
różowy

PLN 31,09 / szt.
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LOGO

LOGO

PARASOLE DUŻE, TYPU GOLF

Parasol automatyczny PASSAT, czarny stelaż, odporny 
na wiatr, stalowa laska i elegancki czub, szyny z włókna 
szklanego, o długości 70 cm, niklowane kolce, poszycie z 
poliestru pongee, uchwyt z EVA, pasek spinający na rzep.

Opakowanie: 12/24 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø120 cm
Długość: 93 cm
Długość szyny: 70 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 350/170 x 250 mm  S1+H2 (6)

56-0104182
czerwony

56-0104180
granatowy

56-0104181
czarny

56-0104183
szary

-

PLN 38,08 / szt.
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PARASOLE DUŻE, TYPU GOLF

56-0104203
śliwkowy

Parasol automatyczny MAGIC, aluminiowa laska i czub, 
czarne, stalowe szyny z elementami z włókna szklanego, 
o długości 70 cm, niklowane kolce, poszycie poliester-
pongee, pasek spinający na rzep, pokrowiec w kolorze 
poszycia.

Opakowanie: 12/24 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø119 cm
Długość: 96 cm
Długość szyny: 70 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 350/170 x 310 mm  S1+H6 (6)

56-0104202
brązowy

56-0104204
jaasnobrązowy

56-0104040
granatowy

56-0104041
ciemnozielony

56-0104044
szary

Parasol bez automatu TORNADO, specjalna sprężynowa 
konstrukcja odporna na wiatr, czarny stelaż, laska z 
włókna szklanego, plastikowy, czarny czub, podwójne, 
stalowe szyny o długości 76 cm, plastikowe kolce, poszycie 
polyester, pasek spinający na rzep.

Opakowanie: 12/24 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø131 cm
Długość: 96 cm
Długość szyny: 76 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 350/170 x 310 mm  S1+H2 (6)

56-0104043
czarny

WIATROODPORNA 
KONSTRUKCJA

-

PLN 54,62 / szt. PLN 29,93 / szt.
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PARASOLE DUŻE, TYPU GOLF

Parasol typu golf MOBILE bez automatu; stalowa, 
lakierowana na czarno laska i czub, podwójne, czarne, 
stalowe szyny o długości 72 cm, plastikowe kolce, 
uchwyt EVA, pasek spinający na rzep, pokrowiec z 
paskiem na ramię w kolorze poszycia.

Opakowanie: 12/24 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø125 cm
Długość: 99 cm
Długość szyny: 72 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 300/170 x 310 mm  S1+H6 (6)

56-0104145
pomarańczowy

56-0104140
granatowy

56-0104141
ciemnozielony

56-0104147
jasnozielony

56-0104142
niebieski

56-0104144
czerwony

56-0104143
czarny

56-0104146
żółty

Parasol automatyczny typu golf SUBWAY, czarny 
stelaż, stalowa laska, czub i szyny o długości 70 cm, 
niklowane kolce, poszycie poliester-pongee, pasek 
spinający na rzep.

Opakowanie: 12/24 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø119 cm
Długość: 96 cm
Długość szyny: 70 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 280/170 x 210 mm  S1+H2 (6)

56-0104195
ciemnoróżowy

56-0104190
granatowy

56-0104191
czarny

56-0104197
fioletowy

56-0104192
biały

56-0104194
zielony

56-0104193
błękitny

56-0104196
pomarańczowy

SUCHY 
W DESZCZU

PLN 29,93 / szt.PLN 29,81 / szt.
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PARASOLE DUŻE, TYPU GOLF

Lekki parasol typu golf SOLARIS bez automatu; 
aluminiowa laska i czub, czarne szyny z włókna 
szklanego o długości 68,5 cm, niklowane kolce, 
poszycie polyester pongee, pasek spinający na rzep, 
dwukolorowe poszycie.

Opakowanie: 12/24 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø120 cm
Długość: 97 cm
Długość szyny: 68,5 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 350/170 x 310 mm  S1+H2 (6)

Parasol typu golf MONSUN bez automatu; czarny 
stelaż, laska z włókna szklanego, plastikowy czarny 
czub, szyny z włókna szklanego o długości 76 
cm, plastikowe kolce, poszycie nylon 190 T, pasek 
spinający na rzep. Oddzielona górna część poszycia 
umożliwia swobodny przepływ powietrza.

Opakowanie: 12/24 szt.
Rodzaj materiału: Nylon
Średnica: Ø132 cm
Długość: 95 cm
Długość szyny: 76 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 350/170 x 310 mm  S1+H2 (6)

56-0104112
srebrny/czerwony

56-0104111
srebrny/niebieski

56-0104110
srebrny/czarny

56-0104174
pomarańczowy

56-0104173
szary

56-0104171
ciemnozielony

56-0104170
niebieski

56-0104172
czerwony

SWOBODNY PRZEPŁYW 
POWIETRZA

- -

PLN 48,80 / szt. PLN 45,53 / szt.
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PARASOLE DUŻE, TYPU GOLF

Parasol bez automatu RAINY + WALKER, poszycie 
170 T, stalowa laska i czub, podwójne, stalowe szyny o 
długości 76 cm, drewniany uchwyt, plastikowe kolce, 
pasek spinający na rzep.

Opakowanie: 12/24 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø131 cm
Długość: 103 cm
Długość szyny: 76 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 350/170 x 310 mm  S1+H2 (6)

56-0104088
żółty

56-0104080
biały

56-0104085
czarny

56-0104086
niebieski

56-0104090
granatowy

56-0104131
zielony/biały

56-0104132
czerwony/

biały

56-0104133
niebieski/

biały

56-0104134
czarny/biały

56-0104137
czerwonygotowy na 

każdą sytuację

PLN 25,50 / szt.
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PARASOLE DUŻE, TYPU GOLF

Automatyczny parasol RAINBOW LIGHT, parasol typu 
golf, 12 paneli, laska i szyny z włókna szklanego, metalowe 
kolce, drewniany zaokrąglony uchwyt, poszycie z poliestru 
pongee, pasek spinający na rzep.

Opakowanie: 12/24 szt.
Rodzaj materiału: Polyster
Średnica: Ø125 cm
Długość: 96 cm
Długość szyny: 72 cm
Ilość klinów: 12

Znakowanie: 
Sitodruk: s 170/150 x 140 mm  S1+H2 (6)

Parasol typu golf RAINBOW SKY, 16 panelowy, 
z metalową laską, szynami i kolcami, drewnianym 
uchwytem, poliestrowym poszyciem i paskiem 
spinającym zapinanym na rzep.

Opakowanie: 12/24 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø131 cm
Długość: 103 cm
Długość szyny: 76 cm
Ilość klinów: 16

Znakowanie: 
Sitodruk: s 170/150 x 140 mm  S1+H2 (6)

56-0104053
wielokolorowy

56-0104054
wielokolorowy

tęczowo-kolorowa 
zabawa

PLN 37,38 / szt. PLN 31,33 / szt.
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PARASOLE DUŻE, TYPU GOLF

56-0104212
jasnoszary

56-0104211
czarny

56-0104210
granatowy

-

Olbrzymi parasol typu golf CONCIERGE o Ø 180 cm, bez automatu; 
laska i szyny z włókna szklanego o długości 100 cm, plastikowe kolce 
i czub, pasek spinający na rzep, blokada górnego zaczepu zapobiega 
samoczynnemu złożeniu się parasola.

Opakowanie: 6/12 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø180 cm
Długość: 119 cm
Długość szyny: 100 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 400/300 x 350 mm  S1+H6 (6)

PLN 66,85 / szt.
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PARASOLE TRANSPARENTNE

Transparentny parasol PANORAMIX bez 
automatu; aluminiowa laska i czub, stalowe 
szyny o długości 58,5 cm, plastikowe kolce, 
poszycie - folia POE, pasek spinający na 
zatrzask, kolce i lamówka w srebrnym kolorze.

Opakowanie: 12/36 szt.
Rodzaj materiału: POE
Średnica: Ø101 cm
Długość: 85,5 cm
Długość szyny: 58,5 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 270/160 x 200 mm  S0+H2+V3 (1)

56-0103035
transparentny/srebrny

PANORAMIC, parasol automatyczny z paskiem na 
ramię; stalowa laska i szyny o długości 54 cm, plastikowy 
czub i kolce, pasek spinający na zatrzask; lamówka, kolce, 
czub i pasek na ramię w kolorze uchwytu.

Znakowanie: 
Sitodruk: s 230/170 x 140 mm  S0+H2+V3 (1)

Opakowanie: 12/60 szt.
Rodzaj materiału: POE
Średnica: Ø96 cm
Długość: 73 cm
Długość szyny: 54 cm
Ilość klinów: 8

56-0102084
transparentny/pomarańczowy

56-0102080
transparentny/

niebieski

56-0102081
transparentny/

czerwony

56-0102082
transparentny/

biały

56-0102083
transparentny/

żółty

56-0102085
transparentny/

czarny

PLN 20,38 / szt. PLN 25,85 / szt.
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PARASOLE TRANSPARENTNE

Duży transparentny parasol OBSERVER, aluminiowy 
parasol bez automatu; aluminiowa laska i czub, czarne, 
lakierowane, stalowe szyny o długości 65 cm, niklowane 
kolce, z wygodnym czarnym uchwytem piankowym,
poszycie – transparentna folia POE, czarna lamówka, pasek 
spinający na zatrzask.

Opakowanie: 12/24 szt.
Rodzaj materiału: POE
Średnica: Ø110 cm
Długość: 90 cm
Długość szyny: 65 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 280/170 x 210 mm  S0+H2+V3 (1)

56-0104036
transparentny

Parasol BELLEVUE z czaszą w kształcie dzwonu, z transparentnym 
uchwytem z tworzywa z zatopionymi pęcherzykami powietrza, poszycie 
– transparentna folia POE, laska i szyny metalowe, srebrna lamówka i 
zatrzask w pasku spinającym.

Opakowanie: 12/24 szt.
Rodzaj materiału: POE
Średnica: Ø101 cm
Długość: 95 cm
Długość szyny: 68,5 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 240/140 x 200 mm  S0+H2+V3 (1)

56-0104034
transparentny/
srebrny

okno do 
nieba

PLN 32,96 / szt.PLN 36,57 / szt.
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PARASOLE PLAŻOWE

Parasol plażowy SUNFLOWER z 
dwuczęściową laską zakończona szpicem do 
wbijania w piach, z małą falbaną o wymiarach 
6 cm x 51 cm dla jednego segmentu, stalowy 
stelaż lakierowany na biały kolor, stalowe 
szyny o długości 79 cm, białe, plastikowe 
kolce, pakowany w przezroczyste, zapinane na 
zatrzask etui z PVC z paskiem na ramię.

Parasol słoneczny i plażowy BEACHCLUB, 2-częściowa 
metalowa laska z ruchomym przegubem do dostosowa-
nia kąta nachylenia czaszy do położenia słońca, metalo-
we szyny, plastikowe kolce i czub, laska z wbudowanymi 
uchwytami i plastikowym spiralnym stożkiem, uchwyty 
do łatwego wkręcenia spiralnie zakończonej laski w 
podłoże, poliestrowe poszycie z systemem wentylacji u 
góry i warstwą chroniąca przed promieniowaniem UV, 
dopasowana kolorystycznie poliestrowa torba z paskiem 
na ramię.

Opakowanie: 12 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø145 cm
Długość: 92-172 cm
Długość szyny: 79 cm
Ilość klinów: 8

Opakowanie: 12 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø156 cm
Długość: 100-210 cm
Długość szyny: 86 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 350/200 x 250 mm  S1+H2 (6)

Znakowanie: 
Sitodruk: s 340/190 x 240 mm  S1+H4 (6)

56-0106000
biały

56-0106032
czerwony

56-0106031
błękitny

56-0106001
niebieski

56-0106033
żółty

56-0106002
czerwony

56-0106034
pomarańczowy

56-0106004
jasnozielony

56-0106035
jasnozielony

56-0106003
żółty

UV 30+

PLN 33,42 / szt.PLN 70,34 / szt.
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LOGO

LOGO

PARASOLE DZIEC IĘCE

bezpieczne 
dla dzieci

Parasol dziecięcy LOLLIPOP z systemem 
bezpiecznego otwierania, poszycie poliester, 
metalowa laska i szyny, zaokrąglony plastikowy 
czub, kolce i uchwyt w kolorze poszycia.

Opakowanie: 12/60 szt.
Rodzaj materiału: Poliester
Średnica: Ø69 cm
Długość: 57 cm
Długość szyny: 40 cm
Ilość klinów: 8

Znakowanie: 
Sitodruk: s 120/80 x 100 mm  S1+H2 (6)

56-0105009
wielokolorowy

PLN 15,61 / szt.



UWAGA! Ceny katalogowe są wyłącznie orientacyjne i mogą ulec zmianie. Produkty na zdjęciach (szczególnie kolor) oraz ich opisy mogą 
nieznacznie różnić się od rzeczywistych. Przedstawione ceny nie zawierają kosztów znakowania. 

Kod nadruku oraz jego wielkość wymagają potwierdzenia. Wszystkie zamówienia podlegają Ogólnym Warunkom Umów.


