
BLACKSTAR

A estrutura é metálica e lacada com mastro e braço lateral em alumínio, varas de fácil e rápida 
substituição decoradas com estriamento, tampos plásticos, vários detalhes em aço, 
ponteira e carrinho em plástico e pontinha em nylon.  O mecanismo do braço retrátil é 
dividido em dois momentos, a abertura/fecho da cabeça com o guincho manivela com corda 
trançada em aço para uso náutico e  retração do braço através do guincho com parafuso 
situado no poste.

HASTE: 100x100mm
VARAS: 45x15mm

A cobertura colocada sobre o braço e o dispositivo retrátil do mesmo, representa o projeto 
mais revolucionário entre os guarda-sóis de modelo lateral, conferindo uma faixa 
ultramoderna que insere com harmonia em cada concurso arquitetónico.

The structure is made of powder-coated metal with pole and side arm in aluminum, quick realize aluminum slats 
decorated with grooves, plastic PE caps, various details in steel, crown and collar in ABS plastic and tip in nylon. The 
retractable arm mechanism is divided in two moments, the opening/closing of the head with the crank winch with 
steel braided rope for nautical use and the retraction of the arm through winch with worm screw placed on the pole.

POLE:  100x100mm
STICKS: 45x15mm

The cover disposed over the arm and the retractable device of the same, represent the most revolutionary design
among the side pole parasols, conferring an ultramodern range that inserts with harmony in every architectonic
contest.
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DIMENSÕES STANDARD 
STANDARD DIMENSIONS 

2,5x2,5m | 3x3m
3,5x3,5m | 4x4m 

2x3m | 2,5x3,5m
3x4m

FABRIC - Polyester / Olefin / Acrylic  

TECIDO - Polyester / Olefina / Acrílico
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Nº VARAS
Nº STICKS
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BASE | NÃO INCLUÍDA NOT INCLUDED
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