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CEPRO lasparasols  zijn speciaal ontwikkeld voor werkzaamheden in de open lucht. Ze zijn speciaal 
ontwikkeld als tijdelijke afscherming van de werkplek in de buitenlucht. CEPRO lasparasols worden 
gemaakt van een speciaal doek, dat alle weersinvloeden kan weerstaan.  
Lasparasol Ø 220 cm 
• 10 ribben, lengte ± 110 cm
• De uiteinden van de ribben zijn voorzien van 

metalen beschermhulzen
• Voorzien van kantelmechanisme
• Mast in 2 delen, lengte 220 cm
• Diameter mast 28 mm
• Doek is waterafstotend en vlamwerend,   

gewicht  ± 350 gr/m²
• Bovenzijde is voorzien van een windvanger
• Draagtas is inbegrepen

LasparasoLs

Lasparasol Ø 300 cm 
• 8 ribben, lengte ± 150 cm
• De uiteinden van de ribben zijn voorzien van 

metalen beschermhulzen
• Voorzien van een draaimechanisme voor het 

openen en sluiten van de parasol
• Mast in 2 delen, lengte 220 cm
• Diameter mast  38mm
• Doek is waterafstotend en vlamwerend,   

gewicht  ± 350 gr/m²
• Bovenzijde is voorzien van een windvanger
• Draagtas is inbegrepen
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LasteNteN

Lastent
Cepro lastenten zijn uitermate geschikt voor 
werkzaamheden in de open lucht. In de tent 
is men goed beschermt tegen verschillende 
weersinvloeden van buitenaf. 

Er zijn  verschillende modellen lastenten 
beschikbaar :

Huisjesmodel
• Breedte 190 cm, diepte 200 cm
• Breedte 200 cm. diepte 300 cm
• Breedte 300 cm, diepte 300 cm
Zijhoogte 200 cm, nokhoogte 220 cm.

Sheltermodel
• Breedte 187 cm, diepte 200 cm
Middenhoogte 155 cm

Het frame van de 190x200 cm en shelter tent 
wordt vervaardigd uit gegalvaniseerde buizen 
met een diameter van 25 mm. Het frame van de 
overige tenten wordt vervaardigd uit verzinkte 
buizen met een diameter van 33,7 mm.

Het doek van de tenten is PVC doek mat wit en 
is zelfdovend volgens de Franse normering M2. 
Het doek heeft een gewicht van 590 gram per 
vierkante meter. Alle tenten zijn aan de voor en 
achterzijde afsluitbaar door middel van een lus 
sluiting. De tenten zijn rondom voorzien van een 
slikrand van 200 mm.
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