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ŻYCIE TOCZY SIĘ
NA ZEWNĄTRZ.
W KAŻDĄ POGODĘ.
Są chwile, które można przeżyć tylko na
zewnątrz. Podobnie jak zaskakujące spotkania
po drodze. I te niepowtarzalne wrażenia, które
tak długo pozostają w pamięci. Z indywidualnym
parasolem FARE® Twoja marka lub firma stają
się ich częścią.
Kiedy ludzie zabierają ze sobą swój ulubiony
parasol, chodzi o to, aby być otwartym na
wszystko, co piękne i zaskakujące w życiu. I
cieszyć się każdą chwilą – niezależnie od pogody.
Daj się zainspirować naszym stylebookiem. I
bądź ze swoim wybranym parasolem FARE®
wszędzie tam, gdzie można coś przeżyć, czymś
się cieszyć lub coś ochronić.
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CHWILA, W KTÓREJ
				 PO PROSTU
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wszystko gra
PARASOL FARE ®
TO T WÓJ TRWAŁY
AMBASADOR MARKI,
tak samo indywidualny jak Twoja firma lub marka. To jest to,
nad czym pracujemy i eksperymentujemy w naszej rodzinnej
firmie od ponad 65 lat z wielką pasją i doświadczeniem.
Rozwijamy to, co już się sprawdziło, i przekształcamy nowe
pomysły w przekonujące rozwiązania. Jesteśmy wymagający,
jeśli chodzi o jakość, i stawiamy sobie wysokie wymagania w
zakresie produkcji. Świadczą o tym nasze parasole – ich wygląd,
materiał i funkcjonalność. Wszystko to sprawia, że każdy kolejny
raz, gdy z początkowego pomysłu powstaje prawdziwy parasol
FARE®, jest tak wyjątkowy.

Przykładowe oznaczenie

Wiele produktów FARE
zostało dokładnie sprawdzonych przez akredytowane
laboratorium LABTECH
Prüfgesellschaft mbH.
®

Nasz materiał czaszy
waterSAVE® pozwala
ograniczyć zużycie energii
i wody, przyczyniając się
do ochrony środowiska
naturalnego.

Członek amfori, wiodącego,
globalnego stowarzyszenia
biznesowego, wspierającego
otwarty i zrównoważony
handel. Wzmacniamy społeczną
odpowiedzialność naszego
łańcucha dostaw poprzez
amfori BSCI.
www.amfori.org

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.
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MOC
POMYSŁÓW
Produkty FARE® otrzymały już wiele uznanych na całym świecie nagród za wyznaczające trendy wzornictwo i
funkcjonalność. Zwiększa to nasze własne ambicje: dzięki sile innowacyjności FARE również w przyszłości
będzie stale tworzyć inteligentne i kreatywne rozwiązania.

5071

Parasol składany Safebrella®

5471

5644

AOC parasol składany Mini Safebrella®
LED

AOC parasol składany Oversize
FARE®-Colorline

6

5680

Uszlachetnienia takie jak na zaprezentowanych przykładach są dostępne za dopłatą.

AOC składany parasol
Nanobrella Square

7399

7395

AC aluminiowy parasol golfowy
FARE®-Precious

AC parasol golfowy FARE®-DoggyBrella
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FARE SKYLIGHT
®

Prawdziwy hit
Złej pogodzie towarzyszy często słaba widoczność.
Lepszą orientację w ciemności umożliwia oświetlenie
LED, które włącza się automatycznie po otwarciu
parasola. Rozświetlona czasza przyciąga wzrok
również z zewnątrz. Po zamknięciu – lub w razie
potrzeby po naciśnięciu przycisku – oświetlenie
wyłącza się; to oszczędza baterie.

Aby widzieć i
być widzianym

7749

AC średniej wielkości parasol długi FARE®-Skylight
 Z oświetleniem wewnętrznym LED dla lepszej orientacji w
ciemnościach
 Oświetlenie włącza się automatycznie po otwarciu parasola
 Oświetlenie można wyłączyć za pomocą przycisku zwalniającego

8

FARE SOUND
®

I’m singing in the rain,
just singing in the rain …

7799

AC średniej wielkości parasol długi FARE®-Sound
 Podczas otwierania po naciśnięciu przycisku odtwarza zapisany dźwięk
 Możliwość indywidualnego dostosowania do własnego znaku
dźwiękowego!

Uszlachetnienia takie jak na zaprezentowanych przykładach są dostępne za dopłatą.

 Idealny do logotypów dźwiękowych, dżingli lub sloganów reklamowych

Parasol z siłą wyrazu – Sensowna
reklama, którą widać, słychać i
czuć
Wszystko, co słyszymy i widzimy, lepiej utrwala się w pamięci! Wykorzystaj
bliskie Ci odgłosy, aby za każdym razem, gdy sięgasz po parasol, zbudować
emocjonalny związek z Twoją marką, produktem lub historią.

9

HEJ, ZACZEKAJ

chwilk !
PRZ ECIEŻ TO SARAH!
Tak dawno jej nie widziałem, a tak często o niej myślałem.
Aż tu nagle niemalże na mnie wpada gdzieś w szczerym polu.
Do tej pory był to po prostu ponury, deszczowy poranek. A dwie
sekundy później to jest mój dzień! Co za zbieg okoliczności. I co za
szczęście, że mam przy sobie parasol. Spokojnie wystarczy dla nas
dwojga. I nic nam już nie przeszkodzi w dalszej rozmowie. I wreszcie
mogę ją poprosić o numer telefonu.
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ZRÓWNOWAŻONY TOWARZYSZ
 Sklep „Unverpackt” sprzedaje ÖkoBrella
Shopping (art. 9158) z drewnianą
naklejką laserową i nadrukiem na torbie
 Przy zawarciu umowy na energię
elektryczną dostawca energii przyznaje
bonus w postaci parasola składanego
parasol długi ÖkoBrella (art. 1122)
z indywidualną zawieszką

NA WSKROŚ
EKOLOGICZNE
Kto kocha naturę, ten z pewnością doceni produkty FARE. Na potrzeby naszego 
materiału czaszy waterSAVE® nić, która została wyprodukowana z pochodzącego
z recyklingu tworzywa sztucznego, zostaje całkowicie przefarbowana w procesie
produkcyjnym. Odbywa się to bez dodatku wody. Dzięki temu można w dużym stopniu
zrezygnować z chemikaliów, ponadto nie tracąc czasu na suszenie w „energożrących”
maszynach. Parasole z rodziny ÖkoBrella wykorzystują dodatkowo elementy wykonane
z surowców odnawialnych, takich jak drewno czy bambus i są wyposażone w zawieszkę
wykonaną z papieru pochodzącego z recyklingu ze sznurkiem jutowym. Ekologiczny,
„zielony” parasol w każdym wariancie kolorystycznym.

1084

5584

2384

AC parasol długi Colorline

Parasol składany FARE®-AC Mini Style

AC parasol golfowy FARE®-Style

Odpady tworzyw sztucznych
są zbierane, oczyszczane …

… i przerabiane na
granulat.

… a utkany z niego materia
ł tworzy
cz
as
zę
na
sz
eg
o
pa
ra
sola waterSAVE®!
Po podgrzaniu i stopieniu
we, …
aje z niego włókno poliestro

powst

» OGRANICZENIE
EMISJI OSADÓW
ŚCIEKOWYCH O

» REDUKCJA
ZUŻYCIA ENERGII
NAWET DO

» OBNIŻENIE
EMISJI CO₂ O
PONAD

» OSZCZĘDNOŚĆ WODY
NA JEDEN PARASOL
WYNOSI PRAWIE

98%

70%

60%

6L*

* Kalkulacja w oparciu o oszczędność wody na poziomie 2 mln l, którą użyto w procesie obróbki blisko 300 000 m² materiału, z którego można wyprodukować ok. 350 000 parasoli.

Uszlachetnienia takie jak na zaprezentowanych przykładach są dostępne za dopłatą.

5429

1134

AOC parasol składany Mini ÖkoBrella

AC parasol długi ÖkoBrella

1122

5029

7379

AC parasol długi ÖkoBrella

Parasol składany Mini ÖkoBrella

AC średniej wielkości parasol długi
bambusowy ÖkoBrella
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FARE DOUBLEFACE
®

OŚĆ
W
O
N

Ruszaj
przed siebie

Na sportowo w
wiatr i niepogodę

2385

AC parasol golfowy
FARE®-Doubleface XL Vent
 Kij z włókna szklanego z pasującym kolorystycznie
do czaszy, nadrukowanym motywem kropli
 Nałożona warstwa wentylująca
 Materiał czaszy waterSAVE® z tworzyw sztucznych
pochodzących z recyklingu, farbowany bez użycia wody
wS

14

wS

wS

wS

wS

wS

Nowo zaprojektowana miękka
rączka, kolorowe, kontrastowe przeszycia i czarna powłoka wewnętrzna
sprawiają, że ten parasol golfowy
zapewnia wyrazisty wygląd. Kolorowy
materiał waterSAVE®, z którego
wykonano czaszę, i pasujący,
realistyczny motyw na kiju
podkreślają związek z naturą.

FARE SHOPPING
®

OŚĆ
NOW

9158

Parasol składany Mini ÖkoBrella Shopping
 Parasol manualny z rączką z litego drewna dla świadomych konsumentów
 Pokrowiec można wykorzystać jako praktyczną torbę na zakupy
ze schowkiem na parasol
 Materiał czaszy waterSAVE® z tworzyw sztucznych
pochodzących z recyklingu, farbowany bez użycia wody
wS

wS

wS

wS

wS

wS

Uszlachetnienia takie jak na zaprezentowanych przykładach są dostępne za dopłatą.

Pokrowiec i praktyczna
torba na zakupy w jednym

Ekologiczne zakupy
w każdą pogodę
Wszyscy chcemy, aby nam jako użytkownikom
towarzyszyły dobre myśli, a nasza radość z posiadanych rzeczy trwała długo. Dotyczy to również
prawdziwie praktycznych pomysłów, np. gdy FARE
zmienia pokrowiec w torbę zakupową.
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SZ
KOLOROWI OBROŃCY
 Producent farb wykorzystuje wykonany na
zamówienie parasol FARE®-AOC (art. 5460) w
kampanii mailingowej dla klientów branżowych
 Producent słodyczy wykorzystuje parasol
FARE®-AOC (art. 5460) z naklejką domingową
jako upominek na targach
 Park rozrywki sprzedaje parasol dla dzieci (art. 6905)
z maskotką jako produkt marketingowy w sklepie
internetowym lub w sklepie stacjonarnym
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MOJE DWA

z cIa
CZASAMI SĄ IS TNY
MI POT WORAMI.
Ciągle czegoś chcą i działają mi na nerwy. Jak przed
chwilą na karuzeli. Jeden wyje, drugi jęczy, a
na domiar złego niebo zaczyna zachodzić
chmurami. Wtedy przychodzi babcia z watą
cukrową. I nagle oczy dzieci rozbłyskują.
Nic się nie liczy oprócz tej wielkiej
waty cukrowej, słodkiej i kolorowej.
Mała chwila dziecięcego szczęścia –
i delektujemy się nią razem. W razie
potrzeby pod moim parasolem, jeśli
w końcu lunie. Nie pozwolimy, by
deszcz popsuł nam zabawę.
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KSZTAŁTY I
KOLORY
Parasol nie zawsze musi być okrągły – nietypowe kształty przyciągają szczególną uwagę. Dotyczy to również
efektownych, kolorowych akcentów. Nadawaj ton sięgając po niezwykłe kolory lub metaliczne odcienie,
takie jak miedź, złoto i srebro.

5649

2989

Parasol składany FARE®-AOC Square

AC parasol golfowy
Fibermatic XL Square

1182

5639

1159

AC parasol długi
FARE®-Collection Square

AOC parasol składany oversize
FARE®-Seam

AC parasol długi FARE®-Doubleface
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5529

Uszlachetnienia takie jak na zaprezentowanych przykładach są dostępne za dopłatą.

AC parasol składany mini
FARE®-Doubleface

5899

4111

AOC parasol składany FARE®-4-Two

Średniej wielkości parasol długi ALU
light10 Colori

1115

4399

7704

Parasol długi FARE®-Fashion AC

AC średniej wielkości parasol długi
FARE®-Seam

AC średniej wielkości parasol długi
FARE®-Stretch
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BOGACTWO
KOLORÓW
W FARE spotykają
się marki i kolory
Nasz popularny, automatycznie otwierany
i zamykany parasol składany z dopasowaną kolory
stycznie rączką jest dostępny w 18 kolorach.
Czasze parasoli w sześciu z tych wariantów
kolorystycznych mogą być wykonane również ze
zrównoważonego materiału waterSAVE® wyprodukowanego z tworzyw sztucznych pochodzących z
recyklingu: Bez użycia wody przędzę barwi się już
podczas produkcji, tak by uzyskać trwałe kolory!

Kolorowa ochrona
przed ponurą szarugą
5460

Parasol składany FARE®-AOC
 Otwieranie i zamykanie jednym naciśnięciem
 Rączka dopasowana kolorystycznie do czaszy
 Obecnie dostępnych 18 kolorów
wS

wS

wS
wS
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wS

wS

FARE STYLE
®

4784

AC średniej wielkości parasol długi FARE®-Style
 Zaskakujący efekt przy otwieraniu
 Kij, szyny i pierścienie w kontrastujących kolorach
 Materiał czaszy waterSAVE® z tworzyw sztucznych

Uszlachetnienia takie jak na zaprezentowanych przykładach są dostępne za dopłatą.

pochodzących z recyklingu, farbowany bez użycia wody

Spoglądanie
wyraźnie dozwolone
Tu liczy się każdy szczegół
Kolorowe szyny, kije, pierścienie i szwy sprawiają, że seria FARE®-Style
przyciąga wzrok niezwykle pięknymi akcentami. Mocna czerń materiału
waterSAVE®, z którego wykonano czaszę parasola, podkreśla kontrastujące
kolory i sprawia, że każdy model to modny dodatek.
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» CUDOWNI PRZYJACIELE
 Klub sportowy oferuje w sprzedaży swoim
członkom i fanom parasol golfowy (art. 2359)
z logo klubu
 Producent narzędzi ogrodowych wykorzystuje
parasol FARE®-Style (art. 2384) jako
spersonalizowany prezent dla
swoich klientów i pracowników
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STRZAŁ – I

GOoL!
KIEDYŚ C HCE GRAĆ W
REPREZENTACJI.
Jako napastnik. I dlatego na treningu daje z siebie wszystko. Trzy razy
w tygodniu – przez cały rok, niezależnie od pogody. Jako jego najwięksi
fani, zawsze jesteśmy przy nim. Bez względu na to, jak mokro, zimno
lub gorąco jest na boisku. Z butelką wody, opakowaniem plastrów i
naszym wielkim parasolem jesteśmy gotowi na wszystko.
Kibicujemy przy każdej okazji. I oczywiście wiwatujemy,
gdy zostawia innych w tyle i pewnie kopie piłkę w
kierunku bramki. Taaak, znów mu się udało!
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ROZMIAR
SIĘ LICZY
Są rzeczy, które nigdy nie są wystarczająco duże. W ulewnym deszczu z pewnością dotyczy to również średnicy
parasola. Zwłaszcza jeśli schronić chcą się pod nim dwie, trzy lub nawet więcej osób. Oprócz klasycznego parasola
golfowego dostępnych jest wiele parasoli składanych, których wielkość również jest imponująca.

d 122 cm

d 117 cm

2359

5222

AC parasol długi

Parasol składany FARE®-Jumbo®

d 124 cm

d 120 cm

d 130 cm

5606

2985

2333

AOC golfowy parasol składany
Jumbomagic® Windfighter®

Fibermatic XL AC parasol golfowy

AC parasol golfowy FARE®-Pure
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q 113 cm

d 180 cm

2393

AC parasol golfowy Jumbo® XL
Square Color

d 133 cm

2339

6485

AC parasol golfowy Fibermatic XL Vent

Parasol golfowy 3XL z włókna szklanego 3XL FARE®-Doorman

Uszlachetnienia takie jak na zaprezentowanych przykładach są dostępne za dopłatą.

d 240 cm

d 130 cm

d 133 cm

8240

7709

7355

Parasol przeciwsłoneczny XL

AC parasol golfowy FARE®-Stretch 360

AC parasol golfowy FARE®-Profile
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FARE COLORLINE
®

Kolorystyka
to nie wszystko
Po naciśnięciu przycisku parasol otwiera się
do imponującej średnicy 105 centymetrów i
ujawnia niecodzienne detale, takie jak lakierowany kij i kolorowe przeguby. Nadają mu one
nieodpartej świeżości. Całość dopełnia wspa
niale kontrastowy, czarny materiał waterSAVE®,
z którego wykonano czaszę parasola.

5644

AOC parasol składany Oversize FARE®-Colorline
 Kolorowy lakierowany trzonek i kolorowe przeguby
 Uchwyt Soft-Feel z przyciskiem zwalniającym w kolorowej obwódce
 Materiał czaszy waterSAVE® z tworzyw sztucznych pochodzących z
recyklingu, farbowany bez użycia wody
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Komunikacja marki
z efektem zaskoczenia

FARE STEEL
®

Prawdziwy
dżentelmen

5659

AOC parasol składany Oversize FARE®-Steel
 Uchwyt o wyglądzie skóry z elementem metalowym
 Górna część i przeguby z metalu
 Materiał czaszy waterSAVE® z tworzyw sztucznych

Uszlachetnienia takie jak na zaprezentowanych przykładach są dostępne za dopłatą.

pochodzących z recyklingu, farbowany bez użycia wody

Mody prchychodzą i przemijają,
a dobry styl pozostaje
Wysokiej jakości parasol FARE®, stworzony, by go odkryć i docenić. Masywny,
metalowy element rączki sprawia, że leży ona dobrze w dłoni prawdziwego mężczyzny.
Duży model sprawdza się również przy silnych podmuchach wiatru, a jego farbowana w
przyjazny dla środowiska sposób czasza wykonana z tworzyw sztucznych pochodzących z
recyklingu sprawia, że jest on dżentelmenem pod względem zrównoważonego rozwoju.
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DOŚĆ
SIEDZENIA
W DOMU.
Dzisiaj potrzebuję powietrza, światła i przestrzeni wokół
siebie. Odrobiny ciszy i natury. Ale w pewnym momencie
niebo zaczęło się zmieniać. Słońce, chmury, ciemne chmury,
znowu słońce i tak dalej. Niemalże tyle samo zwrotów akcji co
w mojej książce, która urzekła mnie już po kilku rozdziałach.
Jeszcze nigdy nie czytałam takiej historii, po każdej stronie
odczuwam niedosyt. Mimo iż zaraz pewnie zacznie mżyć.
Ale to szybko minie, mnie i mojej książce deszcz
niestraszny. W końcu mam ze sobą mój parasol.
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NAPI CIE POD

Go ym
niebeM
PRAKTYCZNI WYBAWCY
 Sieć księgarni oferuje parasol FARE®-Tube
(art. 5792) z nadrukiem jako nagrodę w
konkursie
 Optyk oferuje swoim klientom FARE®-Pure
(art. 7112) dla lepszych widoków
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MOTYWY I
WZORY
Gdy design wprawia w dobry humor! Pogody zmienić nie możemy – ale możemy ją upiększyć! Na przykład za
pomocą cudownie błękitnego, letniego nieba, niemal magicznej zmiany kolorów podczas deszczu lub modnego
wzoru na czaszy parasola. Doskonale nadrukowane wzory na wewnętrznej lub zewnętrznej stronie parasola
poprawiają nastrój po jego otwarciu.

Step 1

Quickview

Step 2

 Pełnopowierzchniowy cyfrowy
nadruk wybranego motywu
 Już od 100 sztuk
 Gotowy do wysyłki w ciągu
15 do 20 dni od zamówienia*
 Inne możliwości wykończenia
(za dopłatą)

Step 3
Ze względów produkcyjnych nie można wykluczyć przesunięć grafiki pomiędzy sąsiadującymi brytami parasola.
* Sposób wysyłki: fracht morski ok. 50 dni, koszt wysyłki w cenie, lub fracht lotniczy ok. 14 dni, dodatkowa opłata za wysyłkę

75002 | 75460 | 71104 | 71144 | 72382

FARE® Allover-Xpress
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1142C

1118

AC parasol długi Colormagic

AC parasol długi FARE®-Camouflage

5468

5042C

1193

AOC parasol składany Mini
FARE®-Camouflage

Składany parasol Colormagic®

AC parasol długi FARE®-Nature

7719

1198

3330A

Parasol długi FARE®-Contrary

AC parasol długi FARE®-Motiv

AC parasol długi z drewnianym kijem

Uszlachetnienia takie jak na zaprezentowanych przykładach są dostępne za dopłatą.

®
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FARE -TUBE
®

OŚĆ
NOW

5792

Parasol składany FARE®-Tube
 Na całej powierzchni plastikowego futerału (tuby)
możliwy jest nadruk w czterech kolorach
 Dopasowany kolorystycznie pasek do noszenia wykonany
z materiału, z którego wykonano czaszę parasola
 Specjalna rączka z pierścieniem sylikonowym umożliwia
szczelne zamknięcie tuby

Nowoczesny, sportowy i po prostu inny
W tym praktycznym parasolu manualnym stabilna plastikowa tuba zastępuje tradycyjny pokrowiec.
Prawdziwy hit: po przelotnym deszczu wilgotny parasol można szybko zwinąć i schować do szczelnego futerału, a wodę, która z niego spłynie po prostu wylać później. Wygodnie zapakowany parasol
można schować w dowolnym miejscu, czy to w torbie lub plecaku, czy też w kieszeni kurtki –
wszystko wokół pozostaje suche!
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Bezpieczny i
szczelny futerał

FARE -CARBONSTYLE
®

Ręka w rękę: zrównoważony
rozwój i funkcjonalność

OŚĆ
NOW

Elegancka klasyka
w stylu high-tech
Klasyczny parasol golfowy dopracowany w każdym
szczególe. Zachwyt budzi natychmiast nie tylko rączka
i jej detale z efektem carbon, lecz także czasza z
czarnego materiału waterSAVE® w stonowaną kratkę.
Wyjątkowy komfort podczas zamykania, który zapewnia antypoślizgową rączkę na środku kija, sprawia,
że parasol ten jest rzeczywiście wyjątkowy.
7915

AC parasol golfowy FARE®-Carbon-Style
 Łatwe i komfortowe zamykanie dzięki
dodatkowemu uchwytowi
 Rączka: detale z efektem carbon
 Materiał czaszy waterSAVE® z tworzyw sztucznych
pochodzących z recyklingu, farbowany bez użycia wody

Uszlachetnienia takie jak na zaprezentowanych przykładach są dostępne za dopłatą.
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PODRÓ OWANIE TO

kolEKcjOnow
wra e
PRZYDATNI POMOCNICY
 Organizator wycieczek dziękuje za rezerwację
wycieczki do miasta wręczając FiligRain
Only95 (art. 5062) w pasującym opakowaniu
 Hotel wellness użycza swoim gościom
parasola Travelmate Camper (art. 6139)
na całodzienne wypady
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aNIe

MÓJ OD DAWNA
PLANOWANY
WEEKENDOWY
WYJAZD.
Tak długo na niego czekałam, ułożyłam cały
program. Katedrę muszę zobaczyć koniecznie, a
do tego jeszcze historyczny skwer i piękne arkady.
Sposób, w jaki światło pada z góry, jest niesamowity.
Nawet gdy kropi deszcz. Po coś w końcu mam ten
parasol, prawda? Zwykle to najlepsza gwarancja
na to, że pozostanie on suchy. Niestety nie tym
razem. Ale co mnie to obchodzi, skoro jest tyle
rzeczy do podziwiania?
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WSZYSTKO, TYLKO
NIE ZWYCZAJNE
Parasole FARE® są zaskakująco inne. Ten, kto szuka naprawdę atrakcyjnego ambasadora marki, nie przejdzie
obojętnie obok parasoli FARE. Przemyślane i przyjazne w obsłudze. Wyjątkowe możliwości wykończenia stwarzają
kreatywny potencjał niezbędny do prowadzenia mocnych kampanii i rozpowszechniania zwięzłych komunikatów.

7112

AC parasol długi FARE®-Pure

1199

7715

AC parasol długi FARE®-Loop

Parasol długi FARE®-Contrary
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7799

5675

6905

AC średniej wielkości parasol długi
FARE®-Sound

AOC parasol średniej wielkości
RainLite Classic

Dziecięcy parasol długi FARE®-4-Kids

4704

5052

5069

Średniej wielkości parasol długi
FARE®-Exklusiv 60-Edition

Parasol składany Mini FARE®-Fillit

Parasol składany Mini SlimLite
Adventure

5480

6139

5415

AOC składany parasol Trimagic Safety

Parasol plażowy Travelmate Camper

AOC parasol składany FARE®-Contrary
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FARE -VIEW
®

1119

AC parasol długi FARE®-View
 Przezroczyste okienko zapewni lepszą widoczność w deszczową aurę
 Możliwość umieszczenia reklamy na przezroczystym okienku

Parasole dla lepszej orientacji
Przejrzystość to trend – i dla wielu branż oczywistość. Dzięki przezroczystemu
okienku z przodu parasola masz w zasięgu wzroku wszystko, co ważne lub po
prostu ciekawe, także w niepogodę.
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Zachować orientację w
każdą pogodę

FARE ONLY95
®

Zmieści się w prawie
każdej torebce
Z lekkością do celu

Uszlachetnienia takie jak na zaprezentowanych przykładach są dostępne za dopłatą.

Niezależnie od tego, czy podróżujesz prywatnie, czy służbowo –
ten ultrakompaktowy parasol składany mini to idealny towarzysz
w drodze. Waży zaledwie 95 g, więc nie będzie Ci ciężarem.
Parasol bez problemu wytrzyma nawet silną bryzę, zatem nie
musisz się już obawiać nagłego pogorszenia pogody.

5062

Parasol składany Mini FiligRain Only95
 Materiał czaszy: wyjątkowo lekka tkanina poliestrowa pongee
 Waży jedynie 95 g
 Długość zamkniętego parasola poniżej 21 cm

NO JASNE .
PADA DESZCZ.
Jak zawsze, gdy przychodzi pora na ostatni spacer przed snem.
A na kanapie było tak przytulnie. Przyjemnie wtulona, z kubkiem
pysznej herbaty i lekturą w dłoni. W międzyczasie nawet ucięłam
sobie drzemkę. Aż tu nagle kudłacz szturchnął mnie nosem.
Dla przypomnienia, że ma jeszcze coś do załatwienia. Szybko
więc wskakuję w buty, narzucam ciepłą kurtkę i w
żadnym wypadku nie zapominam o parasolu. Żebym
mogła sucha dotrzeć do następnego drzewa.
A w domu mogę od razu położyć
się do łóżka.
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SZYBKI SPACER PRZED

SNeM
NIEZAWODNI TOWARZYSZE
 Producent karmy dla zwierząt oferuje parasol
FARE®-DoggyBrella z woreczkami na odchody
w rączce (art. 7395) jako bonus w klubie
stałego klienta
 Wypożyczalnia samochodów wyposaża każde
wynajmowane auto w parasol FARE®-AC Plus
(art. 5547)
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ROZŚWIETLONE I
ODBLASKOWE
Te parasole przyciągają uwagę świecącymi dodatkami! Wbudowane diody LED lub modne, odblaskowe detale
wprawiają w promienny nastrój. Wszystkie modele są idealnymi towarzyszami na różne okoliczności.

5571

AC składany parasol Safebrella® LED

7571

7377

AC parasol długi Safebrella® LED

AC parasol golfowy FARE®-ColorReflex
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5699

4875

AOC parasol składany Oversize
Magic Windfighter Carbon

Parasol średniej wielkości edycja
czarna Windmatic

5547
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Parasol składany Mini FARE®-AC Plus

5477

7905

AOC parasol składany Mini
FARE®-ColorReflex

AC średniej wielkości parasol długi FARE®-Switch
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