
ALUX PARASOL
Sun 5000

Sun 5000 parasol er et godt alternativ til markiser. 
Parasollen monteres i indstøbte rør væk fra bygnin-
ger, og kan således danne store overdækninger, på 
steder  hvor man ikke kan montere markiser eller 
hvor man ønsker at overdækningen skal være en 
selvstændig enhed.

Parasollen  leveres i meget store størrelser, helt op 
til 78 m2.  

Parasol lukker opad, det betyder at borde og andet 
inventar ikke skal fl yttes ved nedlukning.

Sun 5000 er den bedste parasol i vort sortiment, 
med en styrke og holdbarhed, der fultud mod-
svarer det danske klima. Parasollen kræver ingen 
vedligeholdelse og service

Dugen leveres standard i mere end 200 forskel-
lige farver, således at der altid fi ndes en farve, der 
matcher det øvrige miljø, hvor de opstilles



SUN 5000 PARASOL

Holmbladsvej 4-6
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Materiale:
Pulverlakerede alu-profi ler - hvid RAL 9010, alle 
forbindelsesdele er fremstillet af rustfrit stål.

Dug:
300 gram imprægneret Leacril
Tekster og logo kan påføres

Sammenkobling:
Firkantede kan kobles sammen med ved hjælp af
en ”tagrende”, så fl ere parasoller tilsammen dan-
ner et stort overdækket areal.

Betjening:
Snekke med håndtag 

Ø 45 cm, længde 580 cm, vægt 30 kg

Paneler
Areal
Højde lukket
Højde åben
Frihøjde med volant
Frihøjde uden volant
Højde volant
Højde for borde og inventar
Vægt
Rør emballage

m2

cm
cm
cm
cm
cm
cm
kg

Mobil fod med 4 stk. fl iser 
50x50x5 cm

Fodplade for fastspænding
på underlag af beton

Rørfod for indstøbning i
beton - 60 cm dyb

Rørfod med hængsel for 
indstøbning i beton

Denne parasol type kan forsynes med 

både lys og varme elementer. Disse er 

tilpasset parasollen, således at de ikke 

skal demonteres før  parasol slås sammen 

- enkel og let betjening!


