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Parasol składany mini FiligRain Only95

 � Waży jedynie 95g
 � Długość zamkniętego parasola poniżej 21 cm
 � Zmieści się w prawie każdej torebce

Art.

w d 88 cm

Z przyjemnością przedstawiamy FARE®-
STYLEBOOK, który porwie czytelnika w niezwykły 
świat parasoli. Żaden inny artykuł reklamowy nie 
oferuje tyle miejsca i tylu możliwości prezentacji 
marki. Istnieje wiele powodów przemawiających 
za wysokiej jakości parasolami FARE®.

1.  SKUTECZNOŚĆ
Szerokie upublicznienie Twojej marki lub przesłania

2.  PRAKTYCZNOŚĆ
Prawdziwa wartość dodana

3.  WSZECHSTRONNOŚĆ
Jako prezent, artykuł marketingowy lub wsparcie sprzedaży

4.  ELASTYCZNOŚĆ
Duża przestrzeń na kreatywne pomysły i indywidualne 
projekty, dyskretne lub rzucające się w oczy

5.  TRWAŁOŚĆ
Wysokiej jakości materiały gwarantują trwały efekt 
reklamowy na miesiące i lata

Trudny wybór? Nie zastanawiaj się i wybierz nasz nowy 
parasol składany mini FiligRain Only95 – zobacz, jak mało 
miejsca potrzeba, aby go rozłożyć.

NOWOŚĆ

Waży jedynie 95g

5062
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AC aluminiowy parasol golfowy  
FARE® Precious

 � Elegancki design w kolorze złotym lub 
miedzianym Aluminiowy kij

 � Matowo-błyszcząca, prosta, powlekana rączka 
z pasującym przyciskiem otwierania

 � Staranne detale

Art.

a w d 133 cm

SZLACHETNA, 

METALOWA KONSTRUKCJA 

Od parasola reklamowego po atrakcyjny dodatek – parasol 
FARE® Precious zwraca uwagę modnymi detalami w 
kolorze miedzi lub złota. Te parasole naprawdę przyciągają 
wzrok, dlatego nadają się zwłaszcza dla podążających 
za trendami marek, które chcą zostać zauważone! 

NOWOŚĆ

7399



DLACZEGO MARKOWE 

PARASOLE FARE®? 

Jako firma rodzinna od ponad 60 lat zajmujemy się parasolami! Dziś, 
dzięki innowacyjnym pomysłom i najwyższym standardom jakości, 
jesteśmy jednym z wiodących specjalistów parasolnictwa na świecie. 
Nasze produkty wyróżnia wysoka jakość wykonania i trwałość.

WIELE PRODUKTÓW FARE® POSIADA 
CERTYFIKAT TÜV
 

PARASOLE FARE® SĄ WYTRZYMAŁE
Dlatego niestraszny im ani łagodny wiaterek, ani silna bryza! 

PRODUKTY FARE® SĄ KONTROLOWANE 
POD KĄTEM SZKODLIWYCH SUBSTANCJI
Możesz być pewien, że odpowiednie przepisy prawne oraz przepisy 
dotyczące zanieczyszczeń są uwzględniane i wdrażane.

Przykładowe oznaczenie

W wielu przypadkach w całości lub częściowo są 
wykonane z włókna szklanego – dla zwiększenia 
elastyczność (właściwości Windproof) oraz 
możliwość wywracania na drugą stronę co chroni 
przed uszkodzeniem (system wiatroodporny 
Windproof) 

Zwykle stosowane są proste metalowe szyny z tak zwanym profilem U, 
które mogą się złamywać przy upuszczeniu lub podczas suszenia

SZYNY

Optymalnie powlekanie – najlepsza możliwa 
nieprzemakalność, po części również znakomita 
odporność na działanie wody i zabrudzenia dzięki 
ochronie włókien oryginalnym materiałem  
Teflon™ fabric protector czy nanotechnologii

Luźno tkane materiały nie umożliwiają równomiernego impregnowania

POWLEKANIE POWIERZCHNI

Poza kilkoma wyjątkami parasole manualne są 
wyposażone w suwaki, które pozwalają uniknąć 
zranień; wiele modeli otwiera się albo otwiera i 
zamyka automatycznie

Często najprostsze rozwiązania mechaniczne stwarzają wysokie ryzyko 
zakleszczenia

TECHNIKA

Wysokiej jakości materiały, często z 
hartowanego aluminium, galwanizowanej  
stali lub włókna szklanego

Zwykły kij stalowy, który szybko może ulec korozji, co skutkuje  
plamami rdzy albo nawet ryzykiem złamania

KIJ
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PRODUKTY FARE® POWSTAJĄ W  
HUMANITARNYCH WARUNKACH

PARASOLE FARE® ZDOBYŁY  
WIELE NAGRÓD
Nie tylko my jesteśmy zadowoleni z jakości i innowacyjności 
naszych parasoli!

Członek amfori, wiodącego, globalnego stowarzyszenia 
biznesowego, wspierającego otwarty i zrównoważony handel. 
Wzmacniamy społeczną odpowiedzialność naszego łańcucha 
dostaw poprzez amfori BSCI. Aby uzyskać więcej informacji, 
odwiedź stronę www.amfori.org

CZASZA

Poza nielicznymi wyjątkami czasza wykonane 
są ze stabilnego poliestru Pongee, który 
charakteryzuje się ponadprzeciętnie gęstym 
splotem i przyjemnymi walorami dotykowymi

Często zwykły nylon (poliamid), który pod wpływem wody rozciąga 
się i traci właściwości ochrony UV albo prześwitujący poliester

KOLCE

W większości nakładane, po części zaokrąglone 
kolce, które można ponownie zamocować 
na szynie parasoli; w modelach AOC zwykle 
przymocowane na stałe nitami

Często źle przyszyte albo nawet tylko wciśnięte, przez co czasza 
może ulec rozerwaniu albo nieosłonięte kolce szyn mogą stwarzać 
niebezpieczeństwo

OBJAŚNIENIE IKON

a  Parasol otwiera się naciśnięciem 
przycisku

z  Parasol otwiera się i 
zamyka naciśnięciem przycisku

w  System wiatroodporny

d  Średnica

Tani parasol reklamowyParasol markowy FARE®

Art. 7939

Art. 5429

Art. 7905

Dane dotyczące wymiarów i wagi są orientacyjne. Różnice kolorystyczne, techniczne i optyczne zastrzeżone. 
Uszlachetnienia widoczne w przykładach nanoszenia reklam są dodatkowo płatne. Obowiązują nasze Ogólne Warunki Handlowe. 5



WYRÓŻNIJ SIĘ Z TŁUMU

Przyciągaj spojrzenia: Dzięki kontrastowym lamówkom 
na szwach przy brytach modele z serii FARE® Seam 
wyglądają niebanalnie, a jednocześnie nienachalnie. 
To cecha zarezerwowana dla tej marki! 
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AC średniej wielkości parasol długi FARE® Seam

Art.

a w d 115 cm

Art.

z w d 104 cm

AOC parasol składany oversize FARE® Seam

Kolorowe lamówki na szwach 
przy brytach zapewniają 
ciekawy efekt wizualny

NOWOŚĆ

Przyjemna w dotyku, powlekana 
rączka matowo-błyszcząca

4399

5639
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BUDGETBUDGET
Parasol składany mini

 � Chromowany kij stalowy
 � Duża powierzchnia reklamowa – 7 brytów

Art.

d 90 cm

AC parasol długi

 � Stabilne szyny z włókna szklanego
 � Zagięta rączka z tworzywa sztucznego

Art.

a d 122 cm

AC parasol długi

 � Stabilne szyny z włókna szklanego
 � Zagięta rączka z tworzywa sztucznego

Art.

a d 100 cm

AC parasol długi

 � Nowoczesne wzornictwo
 � Prosta rączka z tworzywa sztucznego
 � Wiele żywych kolorów

Art.

a d 105 cm

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

1104

1149

2359

5012
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BUDGETBUDGET
AC parasol golfowy

 � Dostępny również w kolorze chabrowym
 � Przyjemna w dotyku, powlekana rączka
 � Rączka nadaje się do grawerowania laserowego

Art.

a d 120 cm

AC parasol składany mini

 � Otwieranie jednym naciśnięciem przycisku 
 � Ponadczasowa elegancka stylistyka

Art.

a d 94 cm

AOC parasol składany mini

 � Nasz najtańszy parasol składany z automatycznym 
systemem otwierania i zamykania!

 � Atrakcyjna rączka w kształcie rombu

Art.

z w d 97 cm

PARASOLE FARE® – 

ZAWSZE WARTE

SWOJEJ CENY 

Mały budżet, duża skuteczność: Nawet nasze 
tańsze modele odznaczają się wysoką jakością i 
specjalnymi, wiatroodpornymi właściwościami. 
Wysokiej jakości materiały sprawiają, że parasol 
reprezentujący markę posłuży przez wiele lat!2382

54105512
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Dziecięcy parasol długi FARE® 4 Kids

 � Łatwa i bezpieczna obsługa
 � Zaokrąglone kolce chronią przed zranieniem

Art.

w d 73 cm

NOWOŚĆ

KOLOROWA OCHRONA PRZED

PONURĄ SZARUGĄ 

Żywa czerwień, ożywcza zieleń czy wszystkie kolory 
tęczy nad głową – kolorowe parasole FARE® 
pozwalają na optymalną prezentację logo, 

sloganu reklamowego i obrazów. Kolory szybko 
przepędzą ponurą szarugę i zły humor!

6905
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Parasol składany FARE® AOC

 � Rączka dopasowana kolorystycznie do czaszy
 � Obecnie dostępnych 17 kolorów

Art.

z w d 97 cm

Bestseller w bogatej kolorystyce

Średniej wielkości parasol długi ALU light10 Colori

 � Wielobarwny jak tęcza z 10 brytami w różnych kolorach
 � Stabilny i lekki dzięki aluminiowemu kijowi

Art.

w d 115 cm

AC parasol długi FARE® Pure

 � Przezroczysta czasza i kolorowe elementy
 � Więcej światła i lepsza widoczność przy każdej pogodzie
 � Wysokiej jakości materiał polietylenowy

Art.

a w d 105 cm

5460

41117112
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AC parasol długi FARE® Collection

 � Srebrna powłoka zewnętrzna
 � Kolorowe wnętrze czaszy
 � Srebrny detal na rączce

Art.

a w d 105 cm

AC parasol długi FARE® Doubleface

 � Atrakcyjny efekt wizualny z dwukolorową czaszą
 � Powlekany od wewnątrz
 � Podwójna możliwość domingu, idealny do personalizacji

Art.

a d 105 cm

DWA KONTRASTOWE KOLORY – 

MOCNE WEJŚCIE 

Przeciwieństwa się przeciągają, ale też uzupełniają: Dzięki tej 
interesującej kombinacji kolorystycznej dwukolorowe czasze  
parasoli FARE® Doubleface od razu wpadają w oko. Modele z 
metalicznym wykończeniem w kolorze miedzi, srebra lub 
złota dodadzą szlachetnego szyku każdej marce!

7119

1159
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AC parasol składany mini FARE® Doubleface

 � Atrakcyjny efekt wizualny z dwukolorową czaszą
 � Powlekany od wewnątrz

Art.

a w d 100 cm

NOWOŚĆ

5529
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AC parasol golfowy FARE®-Stretch 360

 � Przy otwieraniu czasza wydłuża się na wszystkich brytach
 � Większa ochrona na całym obwodzie, ale zamknięty 
parasol ma długość tylko 84 cm

 � Dodatkowe dobrze widoczne powierzchnie reklamowe

Art.Po otwarciu duży jak parasol golfowy,  
po zamknięciu rozmiar parasola długiego 

Dodatkowa powierzchnia 
reklamowa, którą można 
dowolnie zadrukować

PEŁNA OCHRONA PRZED

DESZCZEM

Żeby było jasne: niezależnie od tego, czy chodzi o plecak, torebkę 
czy laptopa – najważniejsze rzeczy po prostu muszą znaleźć się 
pod parasolem! W takich chwilach z pomocą przychodzi FARE®-
Stretch. Zapewnia on doskonałą ochronę na całym obwodzie 
– lub tylko tam, gdzie jest ona potrzebna. Nawet po zamknięciu 
nie jest zbyt długi, dlatego można zabrać go wszędzie.

7709

a w d 130 cm
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AC średniej wielkości parasol długi FARE® Stretch

 � Przy otwieraniu czasza wydłuża się na trzech brytach
 � Skuteczna ochrona dla drugiej osoby, torby lub plecaka
 � Zamknięty parasol ma długość tylko 88 cm

Art.

Dodatkowa ochrona w razie potrzeby

7704

a w q 107 x 117 cm
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AC średniej wielkości parasol długi FARE® Style

 � Kij, szyny i pierścienie w kontrastujących kolorach
 � Popularny format średniej wielkości

Art.

a w d 112 cm

AC parasol długi Colorline

 � Wysokie walory wizualne w atrakcyjnej cenie
 � Możliwe dodatkowe uszlachetnienie przycisku otwierania
 � Rączka nadaje się do grawerowania laserowego

Art.

a d 105 cm

Parasol składany FARE®-AC-Mini Style

Art.

a w d 94 cm

Parasol składany FARE® Mini Style

 � Zaskakujący efekt przy otwieraniu
 � Kolorowe pierścienie, szyny i szwy
 � Bardzo stabilny i elastyczny stelaż

Art.

w d 98 cm

Parasol składany FARE® AOC Mini Style

Art.

z w d 97 cm

A
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5083

5483

5583

1083 4783
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AC parasol golfowy FARE® Style

 � Kij, szyny i pierścienie w kontrastujących kolorach
 � Szpic z kolorowym pierścieniem
 � Podwójna możliwość domingu, idealny do personalizacji

Art.

a w d 130 cm

KOMUNIKACJA MARKI 

Z EFEKTEM ZASKOCZENIA

Dopracowanie najdrobniejszych szczegółów pozwala stworzyć 
perfekcyjną całość: kolorowe szyny, kije, pierścienie i szwy 
sprawiają, że seria FARE® Style przyciąga wzrok niezwykle 

pięknymi akcentami. Głęboki antracyt wspaniale 
podkreśla kolory kontrastowe i sprawia, że 
każdy model staje się modnym dodatkiem. 

Spoglądanie wyraźnie dozwolone! 

2383
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AC parasol długi ÖkoBrella

 � STANDARD 100 by OEKO-TEX® certyfikowana czasza z 
tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu

 � Rączka z drewna z naturalnym wzorem
 � Możliwe dodatkowe uszlachetnienie przycisku otwierania

Art.

a d 105 cm

Naturalne odchylenie koloru

POSTAW NA 

NATURALNOŚĆ

Kto kocha naturę, ten z pewnością doceni 
produkty FARE®. Na przykład nasze wytrzymałe 
modele ÖkoBrella wykonane głównie z odnawialnych 
i pochodzących z recyklingu materiałów. Przejmij 
z nami społeczną odpowiedzialność. 

NOWOŚĆ

1122
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Parasol składany Mini ÖkoBrella

 � STANDARD 100 by OEKO-TEX® certyfikowana czasza 
z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu

 � Parasol manualny z suwakiem

Art.

w d 98 cm

AOC parasol składany Mini ÖkoBrella

 � STANDARD 100 by OEKO-TEX® certyfikowana czasza  
z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu

 � Przyjemna w dotyku rączka bambusowa

Art.

z w d 98 cm

AC średniej wielkości parasol długi bambusowy 
ÖkoBrella

 � STANDARD 100 by OEKO-TEX® certyfikowana czasza 
z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu

 � Kij, kolce i rączka z bambusa

Art.

a w d 112 cm

NOWOŚĆ

… i przerabiane na 
granulat.

Po podgrzaniu i stopieniu  

powstaje z niego włókno 

poliestrowe, …

… a utkany z niego materiał  
tworzy czaszę naszego modelu 

ÖkoBrella!

Odpady tworzyw sztucznych 

są zbierane, oczyszczane …

Bambus służy jako zrównoważony 

surowiec na rączkę.

Ekologiczne opakowanie

5095

54297379
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Parasol golfowy FARE® Square

 � Ekskluzywny parasol o konsekwentnych kształtach
 � Pasująca forma domingu - perfekcyjne wykończenie
 � Aluminiowy kij eloksalowany na czarno

Art.

Przemyślany do ostatniego szczegółu – 
od ekskluzywnej rączki aż po kolce

w q 100 x 100 cm

7939
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Parasol składany FARE® AOC Square

 � Podwójna możliwość domingu, idealny do personalizacji
 � Praktyczny pokrowiec w wersji kwadratowej

AC parasol długi FARE® Collection Square

 � Czasza z ochroną włókien z oryginalnego Teflon™ fabric 
protector

 � Dostępny również w kolorze chabrowym

Art.

Art.

AC parasol golfowy Jumbo® XL Square Color

 � Podwójna możliwość domingu, idealny do personalizacji
 � Kolorowy kij

Art.

Kwadratowy pokrowiec

PARASOL NIE MUSI BYĆ

ZAWSZE OKRĄGŁY!

Można poznać je od razu po wyraźnym, 
niemal kwadratowym kształcie czaszy – 
nasze parasole dla wszystkich, którzy lubią 
niezwykłe kanciaste wzornictwo. Wykorzystaj 
modele z serii FARE® Square jako nośniki 
reklamy, z którymi można się pokazać!

a w q 88 x 88 cm

z w q 88 x 88 cma w q 113 x 113 cm

5649

1182

2393
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AC parasol długi FARE® Classic

 � Ośmiokątny kij i szpic
 � Jasnoszare szyny z włókna szklanego
 � 10 brytów – atrakcyjny kształt parasola

Art.

a d 107 cm

Nowoczesna technika w klasycznym wzornictwie

AOC parasol składany Oversize Stormmaster

 � Nanopowłoka z efektem lotosu 
 � Rączka z eleganckiej imitacji drewna z aplikacjami
 �  Eleganckie opakowanie prezentowe

Art.

z w d 105 cm

AOC parasol składany Mini

 � Elegancka zagięta rączka
 � Klasyczny styl

Art.

z w d 98 cm

Średniej wielkości parasol długi  
FARE® Exklusiv 60-Edition

 � Czasza z tkanego materiału z ochroną 
włókien z Teflon™ fabric protector

 � Kij z litego drewna, podpalany
 � Elementy chromowane na wysoki połysk

Art.

w d 115 cm

Dla koneserów klasycznego 
parasolnictwa

4704

54025663

1130
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AOC średniej wielkości parasol RainLite Classic

 � Otwieranie i zamykanie jednym naciśnięciem przycisku 
 � Oryginalna zagięta rączka z drewna 
 � Czasza z ochroną włókien z oryginalnego Teflon™

Art.

z w d 110 cm

AC średniej wielkości parasol długi FARE® Noble

 � Staranne detale z ekoskóry
 � Praktyczny format średniej wielkości

Art.

a w d 112 cm

GWARANCJA STYLOWEJ PREZENTACJI 

Ekskluzywny parasol to więcej niż tylko ochrona przed deszczem: Pełni on rolę 
stylowego towarzysza podczas spotkania z klientem, a jako doskonały prezent jest 
prawdziwym wyrazem szacunku. W naszej ofercie można znaleźć parasole z każdej 
półki cenowej, które przekonują jakością i wyrafinowanym charakterem.

NOWOŚĆ

4792

5675
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AOC parasol składany Oversize FARE® Gearshift

 � Ekskluzywna rączka w formie gałki dźwigni zmiany biegów
 � Czasza z ochroną włókien z oryginalnego Teflon™ fabric 
protector

Art.

z w d 105 cm

TAK MARKI NABIERAJĄ

ROZPĘDU

Fascynacja mobilnością towarzyszy nam 
już od wczesnego dzieciństwa. Dzięki 

sprawdzonym kształtom i wysokiej 
jakości materiałom marka FARE® 

zapewnia duży potencjał identyfikacji 
i rozpoznawalności, który fascynuje 

wszystkich klientów z branży 
motoryzacyjnej – od fanów 

oldtimerów po fanów tuningu! 

5655
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AOC parasol składany Oversize Magic Windfighter Carbon

 � Stylowa powlekana rączka z detalami z efektem carbon
 � Czasza z ochroną włókien z oryginalnego Teflon™ fabric 
protector

 � Srebrne lamówki odblaskowe

Art.

z w d 105 cm

AOC parasol składany Trimagic Safety Redline

 � Otwieranie i zamykanie jednym naciśnięciem 
 � Czasza i pokrowiec z charakterystycznym 
wytłoczonym wzorem

 � Opatentowany, bezpieczny system blokowania

Art.

z w d 98 cm

AC parasol golfowy FARE® Profile

 � Rączka i szpic ze wzorem bieżnika opon
 � Techniczne walory wizualne dzięki jasnoszarym przegubom

Art.

a w d 133 cm

AOC parasol składany FARE® Profile

 � Rączka i szpic ze wzorem bieżnika opon
 � Techniczne walory wizualne dzięki jasnoszarym przegubom

Art.

z w d 97 cm

54557355

5489 5699
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AOC parasol składany Mini FARE® ColorReflex

Art.

z w d 96 cm

AC parasol golfowy FARE® ColorReflex

Art.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

Odblaskowa powłoka dopasowana do koloru 
czaszy na dwóch brytach... ...i na lamówce na pozostałych 

6 brytach

a w d 120 cm

5477

7377
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Parasol składany Mini FARE® AC Plus

 � Nowy kolor: dostępny również w neonowej pomarańczy
 � Srebrne lamówki odblaskowe na czaszy i pokrowcu
 � Większe bezpieczeństwo również przy braku opadów

Art.

a w d 100 cm

PARASOLE FARE® –

ZAUWAŻALNIE LEPSZE 

Mokre od deszczu ulice, mgła i półmrok sprawiają, że 
piesi są praktycznie niewidoczni – szczególnie, jeśli 

mają na sobie odzież w ciemnych kolorach. 
Dzięki wyselekcjonowanym modelom 
parasoli wyposażonych w szczególne 

funkcje bezpieczeństwa nikt już 
nie zniknie w ciemności. 

5547
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AC średniej wielkości parasol długi FARE® Switch

 � Zabawa i bezpieczeństwo w jednym!
 � Srebrne lamówki odblaskowe
 � Akumulator litowo-jonowy z portem micro USB  
do ładowania w rączce

Art.

a w d 112 cm

Do wyboru jeden z siedmiu kolorów lub 
zmiana kolorów w dwóch prędkościach

Świecący kij, który zwraca uwagę

LEPSZA ZAUWAŻALNOŚĆ 

Modele parasoli z kolekcji Safebrella są wyposażone w 
wyjątkowe detale, które zapewniają lepszą zauważalność 

na drodze. Narożniki z oryginalnego materiału 3M™ 
Scotchlite™ Reflective odbijają padające światło. 
Niektóre parasole są dodatkowo wyposażone we 

wbudowaną w rączkę oprawę LED.

7905



AC parasol długi Safebrella® LED

 � Automatyczne otwieranie jednym 
naciśnięciem przycisku

Art.

a d 105 cm

AOC parasol składany Mini Safebrella® LED

 � Otwieranie i zamykanie jednym naciśnięciem 
przycisku

Art.

z w d 97 cm

Parasol składany Mini Safebrella® LED

 � Parasol manualny z suwakiem

Art.

w d 98 cm

Parasol składany FARE® Shine Oversize

 � Parasol manualny z suwakiem
 � Projektor w rączce

Art.

w d 105 cm

Wyświetl logo swojej firmy z rączki parasola 
bezpośrednio na asfalcie!

5077

5171 5471

7571
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AOC parasol składany FARE® 4 Two

 � Dwa szpice tworzą ciekawy kształt
 � Dużo miejsca dla dwóch osób

Art.

z w q 117 x 92 cm

NOWOŚĆ

ZASKAKUJĄCA ODMIANA!

Nasze nietypowe modele pokazują swoje mocne strony w wyjątkowych 
sytuacjach. Niezależnie od tego, czy chcesz wykorzystać nowy 
parasol FARE® 4 Two, aby po naciśnięciu przycisku schronić siebie 
i osobę towarzyszącą przed deszczem i tym samym doprowadzić 
do fuzji przedsiębiorstw lub wręcz przeciwnie, wywrócić wszystko 
do góry nogami – w rękach masz odpowiednie narzędzie!

5899
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Parasol długi FARE® Contrary

 � Odwrotny mechanizm otwierania i zamykania
 � Suszyć w pozycji stojącej na kolcach – 
oszczędność miejsca

Parasol długi FARE® Contrary

Art.

Art.

w d 109 cm

w d 109 cm

AOC parasol składany FARE® Contrary

 � Odwrotny mechanizm otwierania i zamykania

Art.

z w d 105 cm

Podczas zamykania mokra strona jest wciągana do wewnątrz

54157715

7719
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SUMMER

Parasol plażowy Travelmate Camper

 � Mieści się w walizce dzięki 
dwuczęściowemu kijowi

 � Filtr przeciwsłoneczny UPF 50+
 � Może służyć również jako parasol 
przeciwdeszczowy

Art.

w d 147 cm

Parasol przeciwsłoneczny M

 � Nowoczesny model ze stelażem z 
wykończeniem jako imitacja tytanu

 � Duża średnica bez wolantu
 � Z blokadą obrotu i pokrowcem do 
przenoszenia

Art.

d 177 cm

Parasol przeciwsłoneczny S

 � Klasyczny model ze stelażem z 
wykończeniem jako imitacja tytanu

 � Wolant z miejscem na reklamę
 � Z blokadą obrotu i pokrowcem do 
przenoszenia

Art.

d 165 cm

FARE® – NIEODZOWNE 

RÓWNIEŻ W SŁOŃCU 

Towarzyszymy naszym klientom nie tylko podczas deszczu —  
przy pięknej pogodzie nasze przemyślane produkty oferują 
dużo kreatywnej przestrzeni i dobrze widoczną powierzchnię 
reklamową. Dzięki temu możesz reklamować swoją markę 
nawet podczas odpoczynku na plaży.

61398180 8200
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SUMMER

AC parasol składany Mini FARE® Nature

 � Wnętrze czaszy z kolorowymi motywami 
nanoszonymi metodą sublimacji

 � Na zewnątrz powłoka z UPF 50+

Art.

a w d 100 cm

AC parasol długi z drewnianym kijem

 � Wnętrze czaszy z motywem gwiazdozbioru 
na całej powierzchni

 � Kij i rączka z litego drewna

Art.

a d 105 cm

ROZCHMURZ SIĘ

Wprawdzie nie możemy zmienić pogody, ale możemy poprawić 
Twój nastrój! Na przykład za pomocą błękitnego nieba 
skąpanego w letnich promieniach słońca. Dzięki realistycznym 
obrazom nadrukowanym na wewnętrznej stronie odzyskasz 
dobry humor już podczas otwierania parasola. 

5593

3330A
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OD PARASOLA DO INDYWIDUALNEGO

MATERIAŁU REKLAMOWEGO

DRUK SUBLIMACYJNY

Motywy fotorealistyczne lub z precyzyjnym rastrem i 
subtelnym przebiegiem wzoru można idealnie nanieść 
metodą sublimacji

i

COLORMAGIC®

Druk Colormagic® to znakomity sposób, aby wydobyć 
pogodny aspekt z jesiennej szarugi. Kiedy powierzchnia 
zmoknie, biały nadruk Colormagic® robi się przezroczysty 
i uwidacznia się kolorowe logo

i

SITODRUK

Klasyczna metoda druku pozwala zaprezentować logo, 
slogany, hasła lub motywy w maksymalnie ośmiu  
żywych kolorach

i

Jeden parasol, wiele możliwości! Każdy parasol FARE® 
zapewnia dużo miejsca na indywidualną reklamę. 
Kreatywność nie ogranicza się przy tym tylko do brytów: 
również rączkę, taśmę do zamykania i pokrowce można 
zaprojektować na wiele sposobów. Umożliwiają to najnowocześniejsze 
metody uszlachetniania. W ten sposób każdy parasol to naprawdę 
atrakcyjny akcent, a do tego perfekcyjny ambasador marki!
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MASZ WYJĄTKOWY 

POMYSŁ? 
Szukasz parasola, który wyróżni się z tłumu dzięki 
indywidualnemu projektowi? Zrobimy dla Ciebie 
wszystko, co jest technicznie wykonalne! Omów 
swoją wizję ze swoim doradcą reklamowym, któremu 
służymy radą we wszystkich kwestiach dotyczących 
wykonalności

NAKLEJKI LASEROWE

Nieskomplikowane, uniwersalne i tanie: naklejki 
laserowe idealnie nadają się do personalizacji

i
DOMING

Doming gwarantuje imponujący efekt 3D w pięknych 
kolorach i niezwykle atrakcyjne fotorealistyczne 
efekty wizualne. Powierzchnia z wysokiej jakości 
uszlachetnieniem jest również bardzo trwała. Nieważne, 
czy wybierzesz jeden, czy więcej kolorów – cena się  
nie zmieni! 

i
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