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Functionaliteit : Bij de ontwikkeling van onze producten volgt het 
design de functionaliteit. Daardoor zijn onze parasols optimale 
schaduwbrengers en zijn ze maximaal op de stand van de zon uit 
te lijnen. Gebouwd volgens ergonomische principes en daardoor 
eenvoudig en gemakkelijk te bedienen – en ze zijn robuust: dankzij 
hoogwaardige materialen zijn ze bestendig tegen de zwaarste 
weersomstandigheden. 

Design & individualiteit: Aansprekende vormen en esthetiek gekoppeld 
aan individualiteit – dat betekent design voor ons: bij ons bepaalt de 
klant het uiterlijk van zijn parasol! Naast het maatwerk beschikken 
wij over een grote selectie design-modellen in standaard en hele 
grote maten, in rond of rechthoekig en verschillende stofklassen in 
65 kleuren. 

Innovatie: Wij liggen altijd twee neuslengtes voor in ons markt-
segment. Maar: innovatie is bij ons niet hetzelfde als een nieuw 
product! Onze focus ligt altijd op functionaliteit en het design. Niet 
voor niets bezitten wij in Europa de meeste patenten en registraties 
onder de model- en designbescherming. 

Kwaliteit: “Made by GlAtz” betekent liefde voor details en lange 
levensduur. Hoogwaardige materialen en productietechnieken 
conform internationale standaarden in combinatie met voortdurende 
kwaliteitscontrole tijdens het productieproces garanderen voor onze 
klanten één ding: zwitserse topkwaliteit van het merk Glatz.

Oplossingen met systeem: Wie een geschikte parasol zoekt vindt bij ons 
meer: een outdoor-system by GlAtz! De accessoires van GlAtz zijn 
veelzijdig en compatibel met bijna alle modellen – en worden naar 
wens aangepast.

Sales-Service: De distributie van onze producten wordt vrijwel mon-
diaal verzorgd door een netwerk van vakhandelaren en importeurs. 
Bij Glatz en alle gecertificeerde partners staat één ding centraal: De 
klant deskundig en oplossingsgericht te adviseren en onmiddellijk 
op serviceverzoeken te reageren.

Uitgangspunten
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Glatz AG – dit zijn wij! Een zwitsers familiebedrijf gekenmerkt 
door ervaring en visie – en een van de toonaangevende parasol-
fabrikanten; Europees en mondiaal. Niet voor niets kunnen wij 
terugzien op 119 jaar bedrijfshistorie en wij zijn nog net zo innovatief 
als op dag één. Juist omdat wij trouw blijven aan het motto van onze 
oprichters: de tijdgeest doorgronden en daarop anticiperen! 

De rol van pionier vervult Glatz van oudsher. Albert Glatz zag in 
1895 een lucratieve marktniche, die onder behoedzame leiding 
van zijn zoon Albert junior tot een succesvolle onderneming leidde. 
later slaagde Dölf Glatz erin technische systemen te ontwikkelen 
die mondiaal waardering oogstten. 

tegenwoordig leidt Markus Glatz als vierde generatie de onderneming 
en is helemaal gericht op: de synthese van optimale schaduw, de 
hoogste functionaliteit, verfijnd design, zwitserse kwaliteit en techni-
sche kennis. Of het nu gaat om parasols voor terras & tuin of outdoor 
concepten voor de horeca: vandaag werken onze ontwerpers al aan 
ideeën voor morgen. Ons design is klassiek en onze kwaliteit onover-
troffen. Ontwikkeling, productie, advies of service: Wij leggen onze 
ziel en zaligheid erin en stellen onze klanten centraal! Wij weten het 
zeker: door GlAtz overschaduwd – beter kan men niet van de zon 
genieten! 

Historie

Voor terras en tuin
Eén ding heeft u thuis gegarandeerd niet: sluitingstijd! Want met 
onze parasols kan iedereen net zolang buiten zijn als men wil – 
ook op koelere dagen en op de late avond. Of het nu gaat om 
futuristische, klassieke of eigentijdse architectuur, romantische 
tuinen, een ruim terras of juist met allerlei hoekjes, balkons of een 
stijlvol ingerichte ruimte rond zwembaden: alle parasols van GlAtz 
zijn tegelijk modern en tijdloos en passen zich aan als een kameleon 
aan zijn omgeving en integreren onopvallend in het uiterlijk van de 
buitenruimte. De parasols van aluminium of hout, als middenstok 
of als vrije arm parasol, vallen op door het hoge comfort als afscher-
ming en bescherming tegen zon en regen. Even overtuigend zijn de 
parasols in hun functionaliteit en bediening: ze zijn allemaal moei-
teloos te draaien, kantelen en knikken – en zijn dankzij de ruime 
kleurkeuze en het fraaie design een blikvanger in de particuliere 
buitenruimte.

Voor hotel en restaurant
Horecaondernemers, hoteleigenaren en restauranthouders moeten 
dagelijks presteren: ten dienste van hun gasten! In Basel of Berlijn, 
Gstaad, op Sylt of in Madrid: gastvrijheid kenmerkt zich door 
geborgen heid, comfort en kwaliteit – dit alles en nog veel meer 
bieden de uiterst functionele aluminium en houten parasols van 
GlAtz, met middenstok of vrije arm in diverse uitvoeringen, maten, 
vormen, kleuren en bedieningen. 

Veel hoteleigenaren en restauranthouders starten hun tuinsei-
zoen vroeger en beëindigen dit later dan alle anderen: dankzij de 
grote horecaparasols van GlAtz. Deze maken meer uren in de 
buitenlucht mogelijk en verhogen daardoor de omzet. Onze uiterst 
functionele gastro-parasols bieden niet alleen gezelligheid, comfort 
en UV- bescherming in de schaduw. ze bieden ook bescherming 
tegen wind, regen en koude. Alle parasols zijn eenvoudig te bedie-
nen en kunnen afhankelijk van het model op verzoek worden uitge-
rust met verlichting, verwarming, motor en geluidsinstallatie.

Glatz – uw partner
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Toepassingslocatie

Hotelbranche & horeca: Dit model parasol is zeer geschikt voor de veel-
eisende dagelijkse praktijk in de horeca en is in kleur, vormgeving 
en grootte te combineren met andere modellen. 

Gazon: Vanwege zijn functionaliteit en robuuste constructie is dit 
model parasol zeer geschikt voor alle gazons, groot of klein.

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

Balkon: Dit model zet zelfs het verste hoekje van het balkon in de 
schaduw en neemt vanwege het design slechts weinig plaats in.

Plaatsing

Voet: Dit model parasol is met een verzwaarde voet of standaard te 
plaatsen. Hierdoor is de locatie zonder montagewerk te allen tijde 
te veranderen. 

Grondpen: Via de grondpen, die in de grond gaat, kan dit model in 
korte tijd op een andere locatie in de zachte grond worden gezet.

Balkonklem: In een beperkte ruimte kan dit model parasol met een 
klem aan de balustrade worden bevestigd.

Muurconsole: Muren en wanden zijn voor ons geen hindernis, omdat 
dankzij de muurconsoles dit model parasol probleemloos kan 
worden bevestigd. 

Aanbeveling: Gebruik originele accessoires van GlAtz voor een 
optimale bevestiging en stabiliteit. Alleen dan is optimaal gebruik 
gegarandeerd en de garantie van GlAtz geldig. 

Grondpijp: Als het model parasol een vaste plaats moet krijgen dan is 
er een grondpijp verkrijgbaar om in beton te gieten. 
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Ons assortiment modellen is net zo individueel als onze klanten. Naast een grote variatie in 
vormen, kleuren en soorten parasols, inclusief uitgebreide accessoires, fabriceren wij ook 
maatwerk volgens specificaties van de klant en leveren een outdoor-systeem by GlAtz. 
Daarbij hoort een uitvoerige advisering evenals de presentatie, demonstratie en uitleg van 
geselecteerde parasols in de showroom van onze merkdealer. Bovendien kunnen klanten 
gebruik maken van onze Home Delivery Service: dat betekent dat de contractuele leverancier 
van Glatz desgewenst de geselecteerde parasol op locatie aflevert en inclusief de accessoires 
op de gewenste plaats installeert – dankzij door ons opgeleid vakkundig personeel – en 
demonstreert hoe het betreffende model moet worden bediend. Vanzelfsprekend worden 
alle verpakkings materialen weer meegenomen en reageren onze partners prompt en zonder 
omhaal op alle vragen en leveren zo nodig snel vervangende onderdelen of voeren reparaties 
uit. (voor aankopen via internet geldt deze service maar ten dele).

easy ColleCtIon

Via onze easy-Collection bieden wij vanaf 2014 een nieuw afhaalassortiment. Ook prijs bewuste 
en impulsklanten kunnen voor zonnebescherming met functionaliteit en kwaliteit prima bij 
ons terecht – alleen de kleur- en stofkeuze is daarbij beperkt. Alle easy-modellen staan bij 
onze merkdealers klaar in het afhaalassortiment, zijn razendsnel op te stellen en zijn easy te 
bedienen.

Parasols op maat

IndIvIdueel
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AlExO®
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alexo®

Jong of oud – iedereen kent deze parasol. Glatz fabriceert dit zwitserse design-icoon, de 
AlExO® met tandkrans-scharnier, al 80 jaar. Met of zonder volant: de AlExO® is nu nog 
even actueel als toen. De top van de parasol toont het al op afstand: hier staat ambachtelijke 
vakwerk. Andere kenmerken zijn het ronde frame, naar keuze met een diameter van 200 cm 
of 220 cm, met of zonder volant en een mast van gelakt essen. Dankzij de tandkrans-scharnier 
van vernikkeld messing en een lange middenstok, kent de luifel een meertraps hoekverstelling 
t.o.v. de zon. Balkonklem, grondpijp en verplaatsbare voet zijn beschikbaar als verankering.

De klassieke
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3

• 1

• 2

• 3

AlExO®, Int. Patents reg.

1
stofklasse 5 *: kleuren 500 – 699, zonbescherming UPF 50 +
stofklasse 4 *: kleuren 400 – 499, zonbescherming UPF 50 +

2
Materiaal en techniek : De stok is gemaakt van gelakt essenhout, het tandkrans-
gewricht is uit vernikkeld messing. Bij de AlExO® zonder volant zijn de stofhoeken 
versterkt met leer.

3
Bediening : Om de parasol te openen stelt u deze schuin en leidt u de schuifklem op 
comfortabele bedieningshoogte naar buiten, totdat deze vastklinkt. Vervolgens richt u 
de parasol met het fijngeribde tandkransgewricht precies op de zonnestand.

B
accessoires : Beschermhoes optioneel

easy
Dit model is nu ook verkrijgbaar in het afhaalassortiment in de uitvoering easy, d.w.z. 
stofklasse 2**: kleur 150, zonbescherming UPF 50+

Nominale
grootte

cm

Ø 200

Ø 220

* met of zonder volant verkrijgbaar ** uitsluitend zonder volant verkrijgbaar
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PIAzzINO
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PIazzIno

Deze parasol is functioneel, ondanks de hightech en belast uw portemonnee weinig: de 
PIAzzINO! Het natuurlijke Ahorn hout geeft het ecru-kleurige doek een vleugje romantiek en 
biedt rijkelijk plaats aan uw gasten als zij zich in de gezellige schaduw ontspannen. Het in de 
houtconstructie gebruikte duurzame en sterke Ahorn hout garandeert dat deze parasol ook 
na jaren nog moeiteloos te bedienen is. De PIAzzINO is een topspeler: in de eredivisie van 
tijdloze stilisten van klasse tegen een betaalbare prijs.

De voordelige onder de klassiekers
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• 1

• 2

• 3

3

1
stofklasse 4 **: kleuren 400 – 499, zonbescherming UPF 50+

2
Materiaal en techniek : De staander van Ahorn hout is uitgerust met een katrol. De 
stofhoeken zijn gemaakt van leer.

3
Bediening : Om de parasol te openen, trekt u aan de katrol en fixeert u deze met de 
metalen pen.

B
accessoires : Beschermhoes met staaf en ritssluiting in leveringspakket inbegrepen

easy
Dit model is nu ook verkrijgbaar in het afhaalassortiment in de uitvoering easy, d.w.z. 
stofklasse 2**: kleur 150, zonbescherming UPF 50+

frame : Hardhout

Nominale
grootte

cm

Nominale
grootte

cm

Ø 300 300 × 300

** uitsluitend zonder volant verkrijgbaar
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tEAkWOOD
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teakwood

technologische vooruitgang stopt ook niet bij de fabricage van houten parasols. klanten die 
hun buitenruimte de elegantie van vervlogen tijden willen geven, kiezen voor de tEAkWOOD. 
Deze houten parasol heeft de betoverende uitstraling: nostalgische charme! karakteristiek 
voor de tEAkWOOD zijn de edele materialen, zoals het natuurlijke teakhout, roestvrij beslag 
en met leer versterkt luifeldoek en de dubbele katrol. Nieuw zijn de hoogwaardige dessins en 
kleuren, waardoor de tEAkWOOD helemaal bij de tijd blijft. Een vleugje vrijheid opent samen 
met de tEAkWOOD: wie de dubbele katrol bedient en deze vastzet met de metalen stift, opent 
de luifel als ware het een zeil van een luxe jacht.

De Rolls Royce onder de houten parasols
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• 2

• 3

• 1

3

1
stofklasse 5**: kleuren 500 – 699, zonbescherming UPF 50 +
stofklasse 4**: kleuren 400 – 499, zonbescherming UPF 50 + 

2
Materiaal en techniek : Gemaakt van hoogwaardig teakhout, met dubbele katrol en 
roestvrij beslag. De stofhoeken zijn gemaakt van leer.

3
Bediening : Om de parasol te openen, trekt u aan de katrol en fixeert u deze met de 
metalen pen. 

B
accessoires : Beschermhoes met staaf en ritssluiting in leveringspakket inbegrepen

Nominale
grootte

cm

Nominale
grootte

cm

Ø 300 330 × 330

Ø 350

** uitsluitend zonder volant verkrijgbaar
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AlU-PUSH
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alu-Push

Deze kleinste aluminium parasol van GlAtz heeft veel te bieden. Onder bepaalde omstandig-
heden is hij zelfs de grootste! Op balkon of terras: de AlU-PUSH is met zijn praktische 
afmetingen de ideale parasol voor kleine ruimten en past in vrijwel alle nog zo vreemd 
gevormde hoekjes. Afhankelijk van de verlangde schaduw is hij dankzij het hoekscharnier 
schuin te stellen en biedt een traploze hoogteverstelling. Bovendien is hij perfect met de grote 
parasols van GlAtz te combineren. Andere pluspunten: het frame is van aluminium met een 
geprofileerde mast, de luifel is verwisselbaar en zelfspannend – door de flexibele spanten. 

De flexibele onder de parasols
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• 1

• 2

• 3

• 3

33

AlU-PUSH, Int. Patents reg. D Int. Design reg.

4

1
stofklasse 5**: kleuren 500 – 699, zonbescherming UPF 50+
stofklasse 4 **: kleuren 400 – 499, zonbescherming UPF 50+

2
Materiaal en techniek : Het frame is uit aluminium met geprofileerde mast en traploos 
in hoogte verstelbaar, met kiepscharnier. Het doek is vervangbaar en zelfspannend,
dankzij de flexibele uiteinden van de baleinen.

3
Bediening : Simpelweg het schermdak naar boven schuiven, tot dat het mechanisme 
vastklikt – en klaar is kees. Met het kiepscharnier stelt u het parasoldak schuin. 
AlU-PUSH is tevens ook in hoogte verstelbaar.

4
elektrische accessoires : Osyrion 6 acculicht of Osyrion 4 acculicht

B
accessoires : Beschermhoes met staaf en ritssluiting optioneel

easy
Dit model is nu ook verkrijgbaar in het afhaalassortiment in de uitvoering easy, d.w.z. 
stofklasse 2**: kleuren 142/150/151/155/162, zonbescherming UPF 50+

Nominale
grootte

cm

Nominale
grootte

cm

Nominale
grootte

cm

Ø 200 210 × 150 240 × 240

Ø 220 250 × 200

Ø 250

Ø 270

** uitsluitend zonder volant verkrijgbaar
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AlU-tWISt
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alu-twIst

Bedieningsgemak, technologie en design geven deze parasol zijn naam: de AlU-tWISt! Met 
de op comfortabel gepositioneerde handslinger is de luifel moeiteloos te openen en sluiten 
en via een draaimechanisme in een traploze schuinstand te zetten. Het luifeldoek is verwis-
selbaar en zelfspannend – dankzij de flexibele spanten. Grote duurzaamheid wordt gega-
randeerd door het roestvrije materiaal: frame en spanten zijn van aluminium. Conclusie: de 
AlU-tWISt is ideaal voor de buitenruimte met allerlei hoekjes, of als aanvulling op een reeks 
grote parasols en geeft elke lounge en elke zitplaats buiten het gewenste tijdloos moderne 
cachet.

De comfortabele onder de parasols
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• 1

• 2

• 3

• 3

3 3

AlU-tWISt, D Int. Design reg.

4

1
stofklasse 5**: kleuren 500 – 699, zonbescherming UPF 50+
stofklasse 4**: kleuren 400 – 499, zonbescherming UPF 50+

2
Materiaal en techniek : Het frame is van aluminium met een geprofileerde mast, hen-
delaandrijving en draaimechanisme voor traploos kantelen. Het doek is vervangbaar
en zelfspannend, dankzij de flexibele uiteinden van de baleinen.

3
Bediening : Met de hendel opent en sluit u de parasol probleemloos. Het schermdak 
kantelt u traploos met het draaimechanisme “twist” in de hendelkast.

4
elektrische accessoires : Osyrion 6 acculicht of Osyrion 4 acculicht

B
accessoires : Beschermhoes met staaf en ritssluiting optioneel

easy
Dit model is nu ook verkrijgbaar in het afhaalassortiment in de uitvoering easy, d.w.z. 
stofklasse 2**: kleuren 142/150/151/155/162, zonbescherming UPF 50+

Nominale
grootte

cm

Nominale
grootte

cm

Nominale
grootte

cm

Ø 270 210 × 150 240 × 240

Ø 300 250 × 200

Ø 330

nieuw

** uitsluitend zonder volant verkrijgbaar
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FOrtINO®
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fortIno®

Deze kleine parasol FOrtINO® staat daar waar schaduw wordt gevraagd: bij de bar of in de 
lounge – vanwege zijn afmetingen wisselt deze parasol sneller en eenvoudiger van plaats dan 
een wisselbeker van eigenaar. Op het terras, in de tuin of langs het zwembad – vanwege zijn 
geringe afmetingen is de FOrtINO® overal te plaatsen! klein maar fijn: dankzij de stabiele 
constructie is de FOrtINO® windvast en kan naar keuze worden opgesteld in een beton-, 
staal- of granietvoet. Een in de grond verankerde pijp is aan te raden als de FOrtINO® een 
vaste plaats in de tuin of op het terras krijgt.

De windstabiele in het klein
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• 1

• 2

• 3

3

FOrtINO®, D Int. Design reg.

1
stofklasse 5**: kleuren 500 – 699, zonbescherming UPF 50+
stofklasse 4**: kleuren 400 – 499, zonbescherming UPF 50+

2
Materiaal en techniek : Het frame is vervaardigd uit aluminium met een tweedelig 
geprofileerde mast. Schuifklem en kroon zijn uit robuust gietaluminium. Het para-
soldoek is vervangbaar en zelfspannend, door middel van de flexibele baleinpunten.

3
Bediening : Eenvoudig de spanhendel naar beneden trekken en in schuifklem 
hangen. Door het tegengestelde openingsprincipe is er maar weinig kracht-
inspanning noodzakelijk.

B
accessoires : Beschermhoes met staaf en ritssluiting optioneel

easy
Dit model is nu ook verkrijgbaar in het afhaalassortiment in de uitvoering easy, d.w.z. 
stofklasse 2**: kleuren 150 / 151, zonbescherming UPF 50+

Nominale
grootte

cm

Nominale
grootte

cm

Ø 250 200 × 200

Ø 270 240 × 240

Ø 300

** uitsluitend zonder volant verkrijgbaar
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FOrtErO®
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fortero®

De grote parasol FOrtErO® is niet snel van z'n voetstuk te krijgen: windstabiel, groot en slijt-
vast maakt dit model parasol buitengewoon geschikt voor grotere oppervlakken en winderige 
plaatsen, waarbij hij zijn naam eer aandoet. FOrtErO® – de sterke, is eenvoudig te bedienen. 
Dankzij het opponerende servomechanisme is hij gemakkelijk te openen en sluiten. Het ranke 
design en de afmetingen overtuigen: de FOrtErO® is ideaal voor grotere ruimten op hotel-
terrassen of rond zwembaden. Er zijn bevestigingen beschikbaar zoals beton-, graniet- en 
rolvoeten, maar evenzo voeten met pijp en platen, montageplaten met pijp en diverse muur-
bevestigingen compleet met pijp. Vanwege zijn stabiele constructie weerstaat de FOrtErO® 
windcondities langs open water en in de bergen moeiteloos.

De windstabiele in het groot
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• 1

• 2

• 3

3

FOrtErO®, D Int. Design reg.

4

1
stofklasse 5**: kleuren 500 – 699, zonbescherming UPF 50+
stofklasse 4**: kleuren 400 – 499, zonbescherming UPF 50+

2
Materiaal en techniek : Het frame is vervaardigd uit aluminium met een tweedelig 
geprofileerde mast. Schuifklem en kroon zijn uit robuust gietaluminium. Het para-
soldoek is vervangbaar en zelfspannend, door middel van de flexibele baleinpunten.

3
Bediening : Eenvoudig de spanhendel naar beneden trekken en in schuifklem 
hangen. Door het tegengestelde openingsprincipe is er maar weinig kracht-
inspanning noodzakelijk.

4
accessoires : Bistrotafel, Beschermhoes met staaf en ritssluiting optioneel

easy
Dit model is nu ook verkrijgbaar in het afhaalassortiment in de uitvoering easy, d.w.z. 
stofklasse 2**: kleuren 150 / 151, zonbescherming UPF 50+

Nominale
grootte

cm

Nominale
grootte

cm

Nominale
grootte

cm

Ø 350 300 × 200 250 × 250

Ø 400 350 × 250 300 × 300

350 × 350

** uitsluitend zonder volant verkrijgbaar
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SUNWING® 
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sunwIng® C+

Dit model is de hardloper bij GlAtz: de functionele aluminium vrije arm parasol SUNWING® C+. 
Deze vrije arm parasol is niet voor niets testwinnaar bij de Stichting Warentest: rond of vier-
kant – de SUNWING® C+ overtuigt zowel in de zijn ergonomie als in design. De luifel is via de 
zelfvergrendelende handslinger en geïntegreerde handgreep tweezijdig in stappen van 18° 
tot een hoek van 90° instelbaar. Het luifeldoek is verwisselbaar en zelfspannend – dankzij de 
flexibele spanten.

De 360° schaduwbrenger in het klein
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• 2

• 3

•  

1

•  

3

4

SUNWING® C+, Int. Patents reg.

1
stofklasse 5**: kleuren 500 – 699, zonbescherming UPF 50+
stofklasse 4**: kleuren 400 – 499, zonbescherming UPF 50+

2
Materiaal en techniek : De draagstangen en het dak bestaan uit grafietgrijze, 
gepoedercoate aluminiumprofielen.

3
Bediening : U opent en sluit de SUNWING® C+ met de hendel. De hendelaandrijving 
wordt automatisch vergrendeld. Met de stuurstang kantelt u het dak aan de beide 
kanten in stappen van 18° tot de verticale positie van 90°.

4
elektrische accessoires : Osyrion 6 acculicht of Osyrion 4 acculicht, Osyrion 4 & 6 
adapter voor SUNWING® C+

B
accessoires : Beschermhoes met staaf en ritssluiting in leveringspakket inbegrepen

easy
Dit model is nu ook verkrijgbaar in het afhaalassortiment in de uitvoering easy, d.w.z. 
stofklasse 2**: kleuren 150/151/162***, zonbescherming UPF 50+

** uitsluitend zonder volant verkrijgbaar *** zolang voorradig

Nominale
grootte

cm

Nominale
grootte

cm

Ø 265 260 × 260

Ø 300

Ø 330
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SOMBrANO®
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soMBrano® s+

Deze vrije arm parasol uit de aluminium serie is een bestseller bij GlAtz en straalt nu een 
nieuw elan uit – dankzij een terughoudende facelift van het frame. De SOMBrANO® S+ bewijst 
het opnieuw: goed design herbergt altijd optimale functionaliteit. De SOMBrANO® S+ kan 
met zijn nieuwe handslinger, die tweezijdig zelfremmend is, in één beweging uitklappen, 
openen en sluiten, de luifel is via de handgreep tweezijdig onder een hoek van 54° te zetten, 
in stappen van 18° en dankzij de draaivoet 360° draaibaar. Vanwege zijn afmetingen is de 
SOMBrANO® S+ buitengewoon geschikt voor de grotere buitenruimte. 

De 360° schaduwbrenger in het groot
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SOMBrANO®, Int. Patents reg.

33 4

1
stofklasse 5**: kleuren 500 – 699, zonbescherming UPF 50+
stofklasse 4**: kleuren 400 – 499, zonbescherming UPF 50+

2
Materiaal en techniek : De draagarm en het frame van het schermdak zijn gemaakt 
van natuurlijk geanodiseerde aluminiumprofielen. 

3
Bediening : U opent en sluit de SOMBrANO® S+ met de afneembare draaihendel. De 
hendelaandrijving is zelfklemmend. Met de stuurstang kantelt u het schermdak naar
beide kanten tot 54° in stappen van 18°. De SOMBrANO® S+ kan dankzij de 
kogelgelagerde draaivoet 360° om zijn as draaien.

4
elektrische accessoires : Osyrion 6 acculicht of Osyrion 4 acculicht

B
accessoires : Beschermhoes met staaf en ritssluiting in leveringspakket inbegrepen

easy
Dit model is ook verkrijgbaar in het afhaalassortiment in de uitvoering easy, d.w.z. 
stofklasse 2**: kleuren 150 / 151, zonbescherming UPF 50+

frame : Aluminium grafietgrijs gepoedercoat

SOMBrANO® easy in een klassiek design verkrijgbaar

** uitsluitend zonder volant verkrijgbaar *** niet verkrijgbaar voor onderstel easy

nIeuw: sterker eneleganter

Nominale
grootte

cm

Nominale
grootte

cm

Ø 350 300 × 300

Ø 400*** 350 × 350
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PENDAlEx®
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Pendalex® P+

De PENDAlEx® P+ is meer dan een schaduwbrenger: zijn techniek, de bediening en de 
gebruikte hoogwaardige materialen zoals aluminium, glasvezel versterkte tSG-kunststof en 
verzinkte, poedergecoate veerstalen spanten zijn gemaakt voor intensief gebruik. Deze parasol 
wordt met de handslinger geopend en gesloten. Dankzij de gasdrukveer in de parasolmast is 
de hoogte van de luifel gemakkelijk verstelbaar. Door het kogelgewricht van hard geanodiseerd 
aluminium kan de luifel traploos tot 90° in alle richtingen knikken en de parasol 360° om de 
mast draaien. Ondanks zijn grootte neemt de PENDAlEx® P+ ingeklapt nauwelijks plaats in. 
Hij kan probleemloos buiten overwinteren – vele jaren lang.

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

1
stofklasse 5*: kleuren 500 – 699, zonbescherming UPF 50+
stofklasse 4**: kleuren 400 – 499, zonbescherming UPF 50+ 

2
Materiaal en techniek : De geprofileerde telescoopmast en de draagarm zijn verva-
ardigd in natuurlijk geanodiseerd of antraciet gepoedercoat aluminium, in natuurlijk 
geanodiseerd of poedercoating in antraciet, de schaaldelen uit glasvezelversterkte 
tSG kunststof. Voor de geleiders werd teflongemodificeerde prestatiekunststof 
gebruikt. De baleinen uit speciaal veredeld staal, verzinkt en gepoedercoat. 
Het GlAtz kogelgewricht bestaat uit gesmeden en geperst, hard geanodiseerd 
aluminium.

3
Bediening : De parasol opent en sluit u met de hendel aan de draagarm. De para-
solhoogte wordt met de gasdrukveer (slag van 50 cm) in de parasolmast makkelijk 
verschoven. De in de rolgeleiders lopende draagarm is traploos uit te schuiven. Het
GlAtz kogelgewricht maakt het mogelijk, dat de helling van het schermdak traploos 
naar alle kanten tot 90° kan worden gedraaid. De parasol kan probleemloos en 
traploos 360° om de mast heen worden gedraaid. 

4
elektrische accessoires : Osyrion 6 acculicht of Osyrion 4 acculicht

B
accessoires : Beschermhoes met staaf en ritssluiting in leveringspakket inbegrepen

Nominale
grootte

cm

Nominale
grootte

cm

Ø 300 285 × 230

Ø 325

Ø 350

* met of zonder volant verkrijgbaar ** uitsluitend zonder volant verkrijgbaar
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Pendalex® v+

Het model PENDAlEx® V+ is ideaal voor afscherming en zonnebescherming en biedt alles 
wat een moderne klassieker nodig heeft: robuuste techniek, hoogwaardige materialen en 
modern design. Deze parasol is gebouwd voor links- en rechtshandigen en kan gemakkelijk 
met een handslinger worden bediend. Dankzij de geïntegreerde gasdrukveer in de mast is de 
PENDAlEx® V+ ook gemakkelijk hoogteverstelbaar. Door het kogelgewricht is de hoek van de 
luifel traploos in alle richtingen instelbaar tot 90° en kan door de bajonetsluiting probleemloos 
vanaf de vrije arm uitklappen.

De parasol met een plus
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PENDAlEx® V+, Int. Patents reg. D Int. Design reg.

1
stofklasse 5*: kleuren 500 – 699, zonbescherming UPF 50+
stofklasse 4**: kleuren 400 – 499, zonbescherming UPF 50+ 

2
Materiaal en techniek : De draagstang is gemaakt van natuurlijk geanodiseerde, 
wit gepoedercoate of antraciet gepoedercoate aluminiumprofielen. V+-gewricht en 
dubbele klem van smeedgeperst aluminium met rilsancoating. De parasolsteun-
stangen zijn gemaakt van gehard, roestwerend verzinkt veerstaal en voorzien van 
poedercoating. Het kogelgewricht is vervaardigd uit gesmeden en geperst messing 
en vernikkeld.

3
Bediening : U opent en sluit de parasol bijzonder gemakkelijk met de optionele 
hendelset. De gasdrukveer (slag 70 cm) zorgt voor het gemakkelijk verstellen van de 
hoogte. Dankzij het kogelgewricht kunt u de schuine stand van het schermdak in 
alle richtingen tot 90° instellen. Met de bajonetsluiting kunt u het dak moeiteloos van 
de stangen verwijderen. 

4
elektrische accessoires : Osyrion 6 acculicht of Osyrion 4 acculicht

5
accessoires : Slingerset voor PENDAlEx® voor comfortabel openen. Achteraf te 
monteren voor alle maten behalve Ø 250 cm

Beschermhoes met staaf en ritssluiting in leveringspakket inbegrepen

Nominale
grootte

cm

Nominale
grootte

cm

Ø 250 260 × 200

Ø 300 280 × 240

Ø 325

* met of zonder volant verkrijgbaar ** uitsluitend zonder volant verkrijgbaar
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ProfessIonal

Wij zijn pro's als het gaat om zonnebescherming en benaderen individuele schaduwsystemen 
dan ook professioneel. Veel van onze contractdealers zijn bevoegd om ons xxl-assortiment te 
verkopen voor grote schaduwoppervlakken. zij maken ter plekke foto's, werken nauw samen 
met onze architecten en maken een planning met inachtneming van de bouwstijl, de ruimtebe-
nutting en de bodemgesteldheid. Wij voelen ons niet alleen verantwoordelijk, wij zijn dat ook – 
voor levering, montage en ingebruikname van onze grote parasols door personeel dat door 
Glatz is opgeleid, inclusief originele accessoires, op de vooraf bepaalde locatie. Vanzelfsprekend 
staan onze merkdealers voortdurend klaar om eventuele problemen ter plekke te verhelpen. zij 
nemen persoonlijk contact op met de klant en zorgen als de noodzaak zich aandient snel voor 
vervanging en voeren reparaties zo snel mogelijk uit.

Grote geperfectioneerde parasols
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AMBIENtE
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aMBIente

De AMBIENtE zorgt in xxl-design met een spanwijdte van meer dan 5 meter voor gezelligheid 
en comfort in de schaduw. De AMBIENtE is een buitengewone vrije arm parasol en overtuigt 
met zijn afmetingen en stabiele constructie. terwijl draagstangen en frame van de luifel van 
geperste aluminium profielen zijn, bestaat het katrol mechanisme uit kabels en een roestvrije 
draadspindel. De luifel is gemakkelijk met de handslinger te openen en sluiten, of optioneel 
met motorsturing. Hierbij kan het meubilair gewoon op z'n plaats blijven. Als de AMBIENtE 
vast in de grond staat, kan hij – afhankelijk van de grootte – moeiteloos windsnelheden tot 
maximaal 40 km/u doorstaan. 

De XXL-kameleon
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1
stofklasse 5 *: kleuren 500 – 699, zonbescherming UPF 50+

2
Materiaal en techniek : Draagarm en frame van het schermdak zijn gemaakt van 
geperste, grafietgrijs gepoedercoate of wit gepoedercoate aluminiumprofielen. De 
lier werkt met draadkabels en een roestvrije spindel. Alle onderdelen kunnen apart 
worden vervangen. 

3
Bediening : De parasol opent en sluit met de afneembare draaihendel of met de 
optionele motoraandrijving, ook met afstandsbediening. Als bijkomende optie kunt u 
voor een om 210° draaibare bodemhuls kiezen.

4
elektrische accessoires : Besturingskast, motoraandrijving, sleutelschakelaar, 
windbeveiliging

B
accessoires : Beschermhoes met staaf en ritssluiting optioneel

Nominale
grootte

cm

Nominale
grootte

cm

Nominale
grootte

cm

Ø 400 400 × 300 350 × 350

Ø 450 450 × 350 400 × 400

Ø 500

* met of zonder volant verkrijgbaar
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CAStEllO®
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Castello® k4

De naam zegt het al: de CAStEllO® k4 met handslinger is bijna zo groot als een klein kasteel! 
Met enkele draaien aan de handslinger is hij moeiteloos te openen en sluiten boven het 
meubilair. Met of zonder volant zorgt deze parasol voor de grotere buitenruimte voor geborgen-
heid bij aangename ontmoetingen en beschermt tegen regen en wind. De constructie van 
torsieresistente groefprofielen in de mast en breed steunende dakspanten maken deze parasol 
buitengewoon robuust. Alle stalen onderdelen zijn tegen roest beschermd. Als accessoires zijn 
diverse bevestigingen en verlichting, verwarming en motorisering verkrijgbaar. Verschillende 
reclame-uitingen op de luifel en volants zijn mogelijk.

De ideale gastheer

MEt SlINGEr
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CAStEllO® k4, Int. Patents pend.
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1
stofklasse 5 *: kleuren 500 – 699, zonbescherming UPF 50+

2
Materiaal en techniek : Frame van naadloze, natuurlijk geanodiseerde of wit gepoe-
dercoate aluminiumprofielen, schuifstuk en kroon van aluminium, met rilsancoating. 
De stalen delen zijn beschermd tegen roest.

3
Bediening : Met de handslinger en opponerend openend, voor gemakkelijk openen in 
een handomdraai.

4
elektrische accessoires : Verlichting, straalkachel (infraroodstraler), elektrokit, stekker

5
accessoires : Beschermhoes, regengoot, zijwand.

Nominale
grootte

cm

Nominale
grootte

cm

Nominale
grootte

cm

Ø 350 400 × 300 300 × 300

Ø 400 450 × 350** 350 × 350

Ø 450 500 × 400** 400 × 400

Ø 500 400 × 400**

Ø 500** 450 × 450**

Ø 550** 500 × 500**

Ø 600**

* met of zonder volant verkrijgbaar ** versterkte daksteunstangen
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Castello® M4

Bijna als een eeneiige tweeling lijkt deze parasol voor de grotere buitenruimte op zijn broer – 
tot op het minuscule verschil in de bediening. De CAStEllO® M4 is voorzien van een 
opponerend telescopisch openingsmechanisme. Hierdoor kan via een schuif en span hendel 
de luifel omhoog en omlaag gaan. In hartje zomer wordt één ding zeer zeker niet onder deze 
grote parasol opgebouwd: hitte! Een ventilatieopening onder de top zorgt altijd voor frisse lucht. 
Hierdoor is de CAStEllO® M4 ook zeer geschikt als rokersruimte. Een bijkomend voordeel: 
de M4-spanhendel van de CAStEllO® M4 kan met een hangslot worden vergrendeld. rond 
of rechthoekig: de CAStEllO® M4 is verkrijgbaar in stofklasse 5 en biedt UV-bescherming 
UPF 50+. 

De ideale gastheer

MEt SCHUIVEr
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CAStEllO® M4, D  Int. Design reg.
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1
stofklasse 5 *: kleuren 500 – 699, zonbescherming UPF 50+

2
Materiaal en techniek : Frame van naadloze, natuurlijk geanodiseerde of wit gepoe-
dercoate aluminiumprofielen, schuifstuk en kroon van aluminium, met rilsancoating. 
De stalen delen zijn beschermd tegen roest en de spanhendel kan met een hangslot 
worden beveiligd.

3
Bediening : Het telescoopprincipe met schuifstuk en spanhendel maakt het snelle 
openen en sluiten mogelijk.

4
elektrische accessoires : Verlichting, straalkachel (infraroodstraler), elektrokit, stekker

5
accessoires : Beschermhoes, regengoot, zijwand.

Nominale
grootte

cm

Nominale
grootte

cm

Nominale
grootte

cm

Ø 350 400 × 300 300 × 300

Ø 400 450 × 350** 350 × 350

Ø 450 500 × 400** 400 × 400

Ø 500 400 × 400**

Ø 500** 450 × 450**

Ø 550** 500 × 500**

Ø 600**

* met of zonder volant verkrijgbaar ** versterkte daksteunstangen
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PAlAzzO®



63



64

Palazzo® noBlesse

Deze parasol voor de grotere ruimte overtuigt door topprestaties en eenvoudige bediening: 
afhankelijk van de grootte weerstaat de PAlAzzO® NOBlESSE windsnelheden tot 90 km/u, wat 
diverse tests in de windtunnel staven. De PAlAzzO® NOBlESSE is handmatig met slechts 12 
keer draaien aan de handslinger te openen of te sluiten, dit gaat optioneel ook per afstandsbe-
diening met een geïntegreerde motor. Vanwege de constructie en het hoogwaardige luifeldoek 
van door en door gekleurde acrylvezels, is deze parasol niet alleen windvast: hij biedt ook opti-
male bescherming tegen zon en regen en blijft jarenlang kleurecht. De PAlAzzO® NOBlESSE 
is in 14 standaard uitvoeringen verkrijgbaar – optioneel met handslinger, motorsturing, ver-
warming en verlichting. Maatwerk is op bestelling mogelijk in nagenoeg elke grootte en vorm. 

De atleet
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44

1
stofklasse 5 *: kleuren 500 – 699, zonbescherming UPF 50+

2
Materiaal en techniek : De constructie is gemaakt van geperste, natuurlijk geanodi-
seerde aluminiumprofielen met een torsievaste mast (incl. versterkingsribben).

3
Bediening : De parasol opent en sluit u met de draaihendel of de motoraandrijving, 
met afstandsbediening leverbaar.

4
elektrische accessoires : Verlichting met besturing, straalkachel

B
accessoires : zijwand, regengoot, beschermhoes met staaf en ritssluiting optioneel

Nominale
grootte

cm

Nominale
grootte

cm

Nominale
grootte

cm

Ø 450 450 × 350 400 × 400

Ø 500 500 × 400 450 × 450

Ø 600 600 × 400 500 × 500

Ø 700 600 × 500 550 × 550

600 × 600

* met of zonder volant verkrijgbaar
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Palazzo® royal

De PAlAzzO® rOyAl valt op door aantrekkelijke details en de functionaliteit straalt er vanaf. 
Geanodiseerd aluminium in de natuurlijke kleur in combinatie met grafietgrijze vlakken 
accentueert het nieuwe design. Het bedieningsgemak is onovertroffen: de PAlAzzO® rOyAl 
is handmatig met slechts 19 keer draaien aan de handslinger te openen of te sluiten, of 
optioneel motorgestuurd per afstandsbediening. Alle meubilair kan daarbij blijven staan, 
omdat de sluithoogte bij alle modellen boven de 70 cm ligt. De innovatieve bevestiging van 
het luifeldoek zorgt voor een optimale aanspanning. Belangrijk: alle bedieningselementen 
en kabels zijn in mast en frame geïntegreerd en op afstand te bedienen. Bovendien is de 
PAlAzzO® rOyAl voorzien van een automatische beveiliging bij motoroververhitting en een 
noodfunctie om snel te sluiten.

De koningsklasse
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PAlAzzO® rOyAl, Int. Patents pend. D Int. Design reg.
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1
stofklasse 5 *: kleuren 500 – 699, zonbescherming UPF 50+

2
Materiaal en techniek : De constructie is gemaakt van geperste, natuurlijk geanodise-
erde aluminiumprofielen met een torsievaste mast (incl. versterkingsribben).

3
Bediening : De parasol opent en sluit u met de draaihendel of de motoraandrijving, 
met afstandsbediening leverbaar.

4
elektrische accessoires : Verlichting met besturing, straalkachel

B
accessoires : zijwand, regengoot, beschermhoes met staaf en ritssluiting optioneel

Nominale
grootte

cm

Nominale
grootte

cm

Nominale
grootte

cm

Ø 700 600 × 500 600 × 600

Ø 800 700 × 500 650 × 650

700 × 600 700 × 700

800 × 600

* met of zonder volant verkrijgbaar
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Stofklasse 4 Kleurenwereld van Glatz

* Melange

Afgebeelde kleuren zijn niet bindend Het meeneemassortiment easy is uitsluitend in de stofklasse 2 in de volgende kleuren te verkrijgen :



605* 611 650*

651*

662*663*

675* 638 676

523 649

500*510 652*664* 665 666 667*

615653*668 669 674

514516645 646 661 640

682

683

530

657

658 659

521647 648677 678679

680 654 655 660670 671681

656 672 673*
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Stofklasse 5 
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UPF: keurmerk voor
excellente 
bescherming tegen 
directe UV-straling

Elke parasol beschermt tegen zonlicht, maar niet allemaal tegen de 
gevaarlijke UV-straling. Ultraviolete straling wordt opgedeeld in golf-
lengtes UV-A, UV-B en UV-C. Hoe korter de golflengte, des te scha-
delijker voor de huid. Hoewel de UV-straling tot de langere golfleng-
tes hoort, is deze het schadelijkst voor de mens. Behalve een snelle, 
kortstondige bruining, neemt met name het risico op veroudering 
van de huid en huidkanker toe. GlAtz heeft hierbij een voorsprong 
en gebruikt dicht geweven stoffen die UV-stralen filteren: alle luifel-
doeken bieden een zonnebescherming van UPF 50+, volgens de 
Australische standaard.

UV-bescherming

Lichtechtheid

Niet alleen de huid, ook het luifeldoek moet sterke UV-straling 
kunnen weerstaan. Als een parasol permanent aan zonlicht wordt 
blootgesteld, dan verbleekt het materiaal met de tijd. Hoeveel en hoe 
snel, is afhankelijk van de stofkwaliteit. GlAtz biedt de stof klassen 
2 (alleen verkrijgbaar in de easy collectie), 4 en 5 aan. Hoe hoger 

UPF betekent 'Ultraviolet Protection Factor' en is een programma 
van de Australische overheid. Hier kunnen parasolfabrikanten bij 
de instantie voor Australian radiation Protection and Nuclear Safety 
Agency een verzoek indienen om hun producten te laten testen – 
wat Glatz AG heeft gedaan. Alle materialen van GlAtz hebben het 
UPF-keurmerk, dat als handelsmerk mondiaal gedeponeerd is. De 
range van bescherming tegen de zon ligt tussen 15 en 50, waarbij 
50 de beste waarde vertegenwoordigt en de grootste bescherming 
biedt tegen UV-straling. Producten die dit overstijgen krijgen het 
keurmerk UPF 50+. 

Belangrijk: alle GlAtz luifelmaterialen hebben een beschermende 
factor van UPF 50+.

de stofklasse, hoe beter de lichtechtheid en daardoor des te langer 
de periode tot verbleken. Stofklasse 2 biedt een lichtbestendig heid 
in direct zonlicht van 40 – 80 dagen. terwijl stofklasse 4 pas kleur-
veranderingen toont na 350 – 700 dagen en de kleurintensiteit van 
stofklasse 5 neemt pas na 700 dagen af.
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© alle rechten voorbehouden. foto’s mogen niet zonder schriftelijke toestemming van de firma glatz ag gereproduceerd of voor andere doeleinden gebruikt worden.
Model- en designwijzigingen blijven voorbehouden. stand augustus 2013.

Mensen met een tuin, liefhebbers van buitenlucht, uitbaters van restaurants, bistro's en 
hotels, die een parasol zoeken, vinden bij GlAtz meer: een outdoor-systeem! Van modu-
laire warmtestralers, verlichtingsarmaturen, motorsturing, parasoltafels, beschermhoezen, 
afstandsbediening, grondpijpen, voeten tot montageplaten: het grote aanbod accessoires van 
GlAtz is op de afzonderlijke parasolmodellen afgestemd.

Glatz AG distribueert de producten via een nagenoeg mondiaal netwerk van vakhandel en 
importeurs. Bij Glatz en alle partners staat één ding centraal: klantenservice! Eenmaal per jaar 
worden dealers van Glatz geschoold in optimale advisering en reparatiewerkzaamheden en 
verlenen wij certificaten voor de service bij reparaties en klachten.

U vindt uw dichtstbijzijnde handelaar op de homepage www.glatz.ch.

Goed om te weten: afhankelijk van het model verzorgt de vakhandel in uw buurt ook opbouw 
en installatie van de producten en staat met raad en daad klaar voor de klant. Beloofd!

Voor meer vragen kunt terecht bij het callcenter op nr. +41 52 723 64 64

Accessoires

Service en contact



www.glatz.ch

de glatz-vertegenwoordiger bij u in de buurt:


