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» CO SPRAWIA, ŻE 
PARASOLE FARE® SĄ  
TAKIE WYJĄTKOWE?
Parasole FARE® nie są produktem 
masowym! Nasi projektanci, technicy 
i handlowcy z pasją pracują nad 
innowacjami, które są wytwarzane 
przez ściśle wyselekcjonowanych  
i długoletnich partnerów w 
najdrobniejszych szczegółach według 
naszych wytycznych. Dlatego wiele 
modeli jest dostępnych wyłącznie u nas 
lub u naszych partnerów handlowych.

Parasole FARE® cechuje 
wytrzymałość na obciążenia! 
Mamy wysokie standardy jakości, 
ponieważ tylko w ten sposób możemy 
zagwarantować – już w przypadku 
korzystniejszych cenowo modeli – że 
Twoja marka będzie prezentowana na 
zewnątrz w sposób trwały i niezawodny, 
mimo zawirowań w postaci wiatru  
i niesprzyjającej pogody. 

Parasole FARE® są warte  
swojej ceny! Szczegóły czynią 
różnicę – w przeważającej mierze 
wybieramy wysokiej jakości materiał, 

Jako prowadzone przez właścicieli 
przedsiębiorstwo rodzinne już 
od ponad 60 lat rozwijamy naszą 
pasję do parasoli! Dziś, dzięki 
innowacyjnym pomysłom i 
najwyższym standardom jakości, 
jesteśmy jednym z wiodących 
specjalistów w branży parasolniczej 
na świecie.

jakim jest poliester pongee, który 
charakteryzuje się ponadprzeciętnie 
gęstym splotem i przyjemnymi walorami 
dotykowymi, w przeciwieństwie do 
zwykłego poliestru. Nakładane, a po 
części również zaokrąglone kolce 
można ponownie zamocować na szynie 
parasoli (w modelach AOC zwykle są one 
przymocowane na stałe nitami). Szyny 
są w wielu przypadkach produkowane 
w całości lub częściowo z włókna 
szklanego, zastępując zwykłe szyny 
metalowe z ceownikiem – gwarantuje  
to elastyczność i odporność na wiatr.

To i wiele więcej czyni z parasola 
wysokiej jakości parasol FARE®, który 
staje się niejako nośnikiem takich 
wartości jak niezawodność, jakość i 
społeczna odpowiedzialność, które 
przecież sam wyznajesz.

PARASOL FARE ® TO NIEZAWODNY TOWARZYSZ –  
NA MIESIĄCE I  L ATA

YOUR
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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.

» BIERZEMY ODPOWIEDZIALNOŚĆ 
WE WŁASNE RĘCE:

Wszystkie lokalizacje produkcji parasoli 
zostały poddane audytowi zgodnie z 

wymogami amfori BSCI i posiadają 
ważne świadectwo audytu.

» W katalogu Stylebook FARE® znajdziesz ręcznie 
wyselekcjonowany wybór naszych najciekawszych modeli. 
Nieważne, czy będzie to całkowita nowość w asortymencie, czy 
też pozycja dłużej goszcząca w naszej ofercie – parasole w tym 
katalogu zadziwiają nadzwyczajnymi formami, przemyślanymi 
funkcjami lub wyrafinowanymi detalami z efektem WOW.

OBJAŚNIENIE IKON

a   Parasol otwiera się naciśnięciem 
przycisku

z  Parasol otwiera się i 
zamyka naciśnięciem przycisku

w   System wiatroodporny
d  Średnica

Członek amfori, wiodącego, globalnego 
stowarzyszenia biznesowego, wspierającego 
otwarty i zrównoważony handel. Wzmacnia-
my społeczną odpowiedzialność naszego 
łańcucha dostaw poprzez amfori BSCI.  
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę 
www.amfori.org
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K TO CHCE, ABY GO SŁYSZANO,  
NIE MOŻE SZEPTAĆ . . . 

» Niemal żaden materiał reklamowy 
nie oferuje tak dużej powierzchni  
na reklamę jak parasol! Wykorzystaj 
to miejsce, aby rozpowszechnić swój 
przekaz – postaw na kreatywność, 
indywidualność i pomysły, które 
sprawiają frajdę już na sam widok. 

Nasze parasole to towarzysze, 
z którymi chętnie pojawiamy się 
publicznie, i jako takie stanowią 
właściwą platformę dla małych, jak i 
ekstrawaganckich pomysłów i dużych 
marek. Stań się bardziej zauważalny, 
nadając swojemu parasolowi 
więcej indywidualnej szlachetności, 
wyrafinowanych detali i osobowości – 
dystansując się w ten sposób od 
konkurencji. 

Twoja firma jest jedyna w swoim 
rodzaju? Taki też powinien być Twój 
parasol! Razem z nami stwórz unikat, 
który perfekcyjnie zdefiniuje Twoje 
przedsiębiorstwo, pozostawiając pod 
niesłabnącym wrażeniem Twoich 
klientów, pracowników i partnerów 
biznesowych. 

Pozwól zainspirować się wieloma 
przykładami na kolejnych stronach!
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7112 | AC parasol długi FARE® Pure
 � Przezroczysta czasza i kolorowe elementy

 � Więcej światła i lepsza widoczność przy 

każdej pogodzie

 � Wysokiej jakości materiał polietylenowy

2333 | AC parasol golfowy FARE® Pure
 � Przezroczysta czasza i kolorowe elementy

 � Więcej światła i lepsza widoczność przy 

każdej pogodzie

 � Wysokiej jakości materiał polietylenowy

» Ten model specjalny z całopowierzchniowym nadrukiem cyfrowym na brycie 
i dodatkowym wycięciem z przezroczystego materiału polietylenowego to tylko 
JEDEN z przykładów kreatywnych rozwiązań FARE®. Oprócz niego możliwych do 
zrealizowania jest również wiele innych form przezroczystego wycięcia.

NOWOŚĆ!

a w d 105 cm a w d 120 cm



5052 | Parasol składany Mini FARE® Fillit
 � Przezroczysty uchwyt z zamknięciem obrotowym

 � Przestrzeń na pomysł: Indywidualne wypełnianie według 

życzenia klienta

Przykład: Indywidualne wypełnienie przezroczystego 
rączki według preferencji klienta 

Przykład: Sitodruk na jednym brycie

NOWOŚĆ!
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5415 | AOC parasol składany FARE® Contrary
 � Odwrotny mechanizm otwierania i zamykania

Podczas zamykania mokra strona  
	 jest	wciągana	do	wewnątrz

7715 | Parasol długi FARE® Contrary
 � Odwrotny mechanizm otwierania i zamykania

 � Suszyć w pozycji stojącej na kolcach – oszczędność miejsca

z w d 105 cm w d 109 cm w d 109 cm

7719
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5649 | Parasol składany FARE® AOC Square
 � Podwójna możliwość domingu, idealny do personalizacji

 � Praktyczny pokrowiec w wersji kwadratowej

1182 | AC parasol długi FARE® Collection Square
 � Czasza z ochroną włókien z oryginalnego Teflon™ fabric protector

 � Dostępny również w kolorze chabrowym

1199 | AC parasol długi FARE® Loop
 � Oryginalny wygląd z pętlą do noszenia z tasiemki tkanej-

 � Dzięki otworowi na uchwycie i na górze przystosowany również 

do zawieszania na wieszaku w garderobie itp.!

 � Pętlę do noszenia można łatwo zdjąć dzięki karabińczykowi

Przykład: Z boku naklejka laserowa 
z imieniem/personalizacją, z przodu 
naklejka laserowa z logo klienta

Przykład: Naklejka domingowa w rączce

NOWOŚĆ!
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z w q 88 × 88 cm a w q 88 × 88 cm

a d 105 cm

9



5062 | Parasol składany mini FiligRain Only95
 � Waży jedynie 95g

 � Długość zamkniętego parasola poniżej 21 cm

Waży	jedynie	95g!

Przykład: Sitodruk na futerale

Przykład: Naklejka domingowa w rączce

Zmieści	się	w	prawie	 
	 każdej	torebce

w d 88 cm
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9159 | Parasol składany Mini ÖkoBrella Shopping
 � Materiał czaszy z poliestru Pongee z certyfikatem STANDARD 100 

by OEKO-TEX® z tworzyw sztucznych z recyklingu

 � Pokrowiec można wykorzystać jako praktyczną torbę na zakupy  

ze schowkiem na parasol

Ekologiczne	zakupy	w 
	 każdą	pogodę

Przykład: Sitodruk na torbie

NOWOŚĆ!
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PARASOLE FARE ® PRZYCIĄGAJĄ WZROK: DZIĘKI 
SZL ACHETNYM DETALOM, WYRAFINOWANYM 

KONTRASTOM I INDYWIDUALNOŚCI

» W dzisiejszych czasach stylu 
nie determinują już tylko ikoniczne 
gwiazdy Hollywoodu, lecz 
nadzwyczajni ludzie, którzy potrafią 
wyeksponować swój komunikat w 
dobrze widocznym miejscu. Media 
społecznościowe położyły kamień 
węgielny pod nowe rozumienie 
tego, czym jest styl: indywidualność 
i kreatywność liczą się obecnie 
bardziej niż kiedykolwiek dotąd. 

beautyE& THE BEAST



5659 | AOC parasol składany Oversize FARE® Steel
 � STANDARD 100 by OEKO-TEX® certyfikowana czasza z 

tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu

 � waterSAVE: ekologicznie barwiony materiał czaszy z 

tworzyw sztucznych z recyklingu

 � Uchwyt o wyglądzie skóry z elementem metalowym

 � Górna część i przeguby z metalu

4704 | 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

5663 | AOC parasol składany Oversize 
Stormmaster
 � Nanopowłoka z efektem lotosu

 � Rączka z eleganckiej imitacji drewna z aplikacjami

 � Eleganckie opakowanie prezentowe

Dla	koneserów	klasycznego 
	 parasolnictwa

Przykład: Model specjalny, 
wetlook motyw rozproszony 
całościowy na wszystkich brytach

NOWOŚĆ!
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Od 2012 roku PANTONE® 
wybiera własny „Color of the 
Year”, wpływając tym samym 
w dłuższej perspektywie na 
kolejne trendy modowe. 

» Pantone Matching System® – od momentu wprowadzenia 
w 1963 roku – wyznacza prawdziwe standardy w kwestiach 
kolorystyki – również u nas. Dziś, gdy chodzi o kolory specjalne, 
tonu nadają charakterystyczne wzorniki. 

W zależności od modelu nasz wysokiej jakości poliester pongee 
jest dostępny w 18 kolorach standardowych – w tym również w 
całkowicie nowym odcieniu cyjanu. Na życzenie czasza jest w 
całości barwiona według wytycznych klienta. Paletę kolorów  
od indywidualnego parasola dzieli więc mały krok!

14
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W FARE ® SPOT YKAJĄ SIĘ MARKI I  KOLORY – W NATURALNYCH 
POŁĄCZENIACH LUB CAŁKIEM WEDLE ŻYCZENIA!

15
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5412 | AOC parasol składany Mini
 � Nasz najtańszy parasol składany z 

automatycznym systemem otwierania  

i zamykania!

 � W dwunastu atrakcyjnych wersjach 

kolorystycznych

5460 | Parasol składany FARE® AOC
 � Rączka dopasowana kolorystycznie do czaszy

 � Obecnie dostępnych 18 kolorów

Bestseller	w	bogatej	 
 kolorystyce

Przykład: Model specjalny, 
całopowierzchniowy nadruk 
cyfrowy/sublimacyjny na 
jednym brycie

NOWOŚĆ!

z w d 98 cm

z w d 97 cm
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5639 | AOC parasol składany oversize FARE® Seam
 � Otwieranie i zamykanie jednym naciśnięciem 

 � Przyjemna w dotyku, powlekana rączka matowo-błyszcząca

4399 | AC średniej wielkości parasol długi FARE® Seam
 � Otwieranie jednym naciśnięciem przycisku 

 � Przyjemna w dotyku, powlekana rączka matowo-błyszcząca

Kolorowe	lamówki	na	szwach	przy	 
	 brytach	zapewniają	ciekawy	efekt	wizualny

Przykład: Sublimacja 
cyfrowa na jednym brycie

Przykład: Naklejka 
domingowa w rączce
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z w d 104 cma w d 115 cm

17



waterSAVE
DOBRZE JEST MYŚLEĆ POSTĘPOWO,  

ALE DOPIERO POSTĘPOWE DZIAŁANIE  
CZYNI RÓŻNICĘ

» W ramach naszej strategii zrównoważonego rozwoju 
poddajemy myślowej weryfikacji nie tylko istniejące procesy 
produkcyjne, ale również zajmujemy się nowymi, bardziej 
zaawansowanymi technologiami.

W poszukiwaniu nowych możliwości bardziej zrównoważonej 
produkcji trafiliśmy na rewolucyjną technikę barwienia, dzięki 
której możliwe jest drastyczne ograniczenie zarówno zużycia 
cennych surowców, jak i zużycia energii oraz obciążenia 
środowiska naturalnego szkodliwymi substancjami. Proces 
ten stosujemy w naszym nowym materiale czaszy waterSAVE, 
który teraz został wykorzystany po raz pierwszy w popularnej 
serii STYLE, parasolach Colorline oraz nowym FARE®-Steel.

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.
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» OBNIŻENIE EMISJI CO2 O PONAD

» OGRANICZENIE EMISJI OSADÓW 
ŚCIEKOWYCH O

» REDUKCJA ZUŻYCIA 
ENERGII NAWET DO

MATERIAŁ WATERSAVE,  
Z KTÓREGO WYKONANA  

JEST CZASZA, SPRAWIA, ŻE: 
OSZCZĘDNOŚĆ WODY WYNOSI

PRAWIE 6 L NA JEDEN PARASOL*
* 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.

Klasyczna technika barwienia materiałów tkanych wymaga 
dużych ilości świeżej wody, chemikaliów i energii. Z uwagi 
na to, że nowy proces odbywa się „na sucho”, całkowicie 
odpada potrzeba pochłaniającego dużo energii czyszczenia 
i kondycjonowania wody.

98%

70%60%



1084 | AC parasol długi Colorline
 � Wysokie walory wizualne w atrakcyjnej cenie

 � Możliwe dodatkowe uszlachetnienie przycisku otwierania

 � Rączka nadaje się do grawerowania laserowego

5644 | AOC parasol składany Oversize  
FARE® Colorline
 � Kolorowy lakierowany trzonek i kolorowe przeguby

 � Uchwyt So�-Feel z przyciskiem zwalniającym w 

kolorowej obwódce

Przykład: Model specjalny, motyw 
całościowy po stronie wewnętrznej 
na wszystkich brytach, po stronie 
zewnętrznej w postaci czarnej powłoki 

NOWOŚĆ!

a d 105 cm

z w d 105 cm

20



5484 | Parasol składany  
FARE® AOC Mini Style
 � Zaskakujący efekt przy otwieraniu

 � Kolorowe pierścienie, szyny i szwy

 � Bardzo stabilny i elastyczny stelaż

2384 | AC parasol golfowy FARE® Style
 � Kij, szyny i pierścienie w kontrastujących kolorach

 � Szpic z kolorowym pierścieniem

 � Podwójna możliwość domingu, idealny do 

personalizacji

4784 | AC średniej wielkości parasol długi FARE® Style
 � Kij, szyny i pierścienie w kontrastujących kolorach

 � Popularny format średniej wielkości
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» Rok 1955 był rokiem przepełnionym nadzieją, 
rozkwitem i nowo odkrywaną pasją do podróżowania. 
Kto akurat nie rozkoszował się słońcem na plażach 
Adriatyku, ten swoją pracą przyczyniał się do 
niemieckiego cudu gospodarczego. Jedną z takich 
osób był Guenther Fassbender, który w miejscowości 
Remscheid położył kamień węgielny pod rozwój 
wysokiej jakości parasoli FARE®. Nasze parasole 
przeciwsłoneczne oferują wyjątkowo dużo wolnego 
miejsca na przekaz informacji i doskonale sprawdzą  
się w słoneczną pogodę latem – zarówno nad 
Bałtykiem, jak i Adriatykiem.

Z OBJĘĆ PÓŁNOCNEGO DESZCZU PROSTO  
W SŁOŃCE ITALII  –  PARASOLE FARE ® ZAWSZE  

NAM TOWARZYSZĄ 

sun
f

E
THEEnjoy



8180 | Parasol przeciwsłoneczny S
 � Klasyczny model ze stelażem z wykończeniem 

jako imitacja tytanu

 � Wolant z miejscem na reklamę

 � Z blokadą obrotu i pokrowcem do przenoszenia

8200 | Parasol przeciwsłoneczny M
 � Nowoczesny model ze stelażem z wykończeniem 

jako imitacja tytanu

 � Duża średnica bez wolantu

 � Z blokadą obrotu i pokrowcem do przenoszenia

6139 | Parasol plażowy Travelmate Camper
 � Mieści się w walizce dzięki dwuczęściowemu kijowi

 � Filtr przeciwsłoneczny UPF 50+

 � Może służyć również jako parasol przeciwdeszczowy

Przykład: Sitodruk na 
wolancie (różne motywy)
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» Wyżej, szybciej, mocniej – olimpijskie motto w roku 2020 
znów koncentruje na sobie uwagę. Codziennie nasz zespół 
rozpoczyna zawody, aby zapewnić widoczność naszej 
marce. Nie bez przyczyny wiele parasoli FARE® otrzymuje 
wyróżnienia i nagrody. 

DOŚWIADCZENIE,  WY TRWAŁOŚĆ I  ODWAGA  
W DĄŻENIU DO INNOWACJI – NASZA WERSJA  

IDEI OLIMPIJSKIEJ

for



7399 | 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

1159 | AC parasol długi FARE® Doubleface
 � Atrakcyjny efekt wizualny z dwukolorową czaszą

 � Powlekany od wewnątrz

 � Podwójna możliwość domingu, idealny do personalizacji

5529 | AC parasol składany mini  
FARE® Doubleface
 � Atrakcyjny efekt wizualny z dwukolorową czaszą

 � Powlekany od wewnątrz

Przykład: Sitodruk 
miedziany na jednym 
brycie i futerale
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a w d 133 cm

a d 105 cm a w d 100 cm
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GDY OBFITE KROPLE PADAJĄ NA LISTOWIE,  
NAJWYŻSZY CZAS ZANURKOWAĆ W NATURZE. 

Powierzchnie leśne na 
ziemi są w zdecydowanej 
mierze odpowiedzialne  
za pogodę i klimat.

Rain
FOREST



» Chłonąć las wszystkimi zmysłami  
jest dziś absolutnie na czasie: szelest liści, 
trzask drobnych gałązek. Japończycy 
nazywają tę sztukę „shinrin-yoku”, co 
możemy przetłumaczyć jako „leśna kąpiel”. 
Przebywanie pod liściastym baldachimem 
postrzegane jest jako medyczna terapia 
i ważny element równowagi dla 
stresującego życia w mieście. 

Spakuj do plecaka tylko to co 
najważniejsze, ostudź emocje i 
skoncentruj się, aby pozostawić za  
sobą bagaż codzienności, a poczujesz 
wolność. Z odpowiednim parasolem 
możesz odkryć świat na nowo –  
nawet przy niesprzyjającej aurze.
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5468 | AOC parasol składany Mini  
FARE®-Camouflage
 � Modny wzór maskujący w dwóch wersjach 

kolorystycznych

 � Rączka typu So� Feel z elastyczną opaską 

do noszenia

1118 | AC parasol długi FARE® Camouflage
 � Modny wzór maskujący w dwóch wersjach  

kolorystycznych

 � Zakrzywiony uchwyt So� Feel
Przykład: Sitodruk 
na jednym brycie

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!

z d 97 cm

a d 105 cm
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1193 | AC parasol długi FARE® Nature
 � Wnętrze czaszy z kolorowymi motywami 

nanoszonymi metodą sublimacji

 � Na zewnątrz powłoka

5593 | AC parasol składany Mini  
FARE® Nature
 � Wnętrze czaszy z kolorowymi motywami 

nanoszonymi metodą sublimacji

 � Na zewnątrz powłoka

5069 | Parasol składany mini SlimLite Adventure
 � Niezwykle lekki

 � Superpłaska konstrukcja

 � Pokrowiec z karabińczykiem

Przykład: Naklejka 
domingowa w rączce

NOWOŚĆ!
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w d 89 cm
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» Świadome postępowanie z surowcami to temat, który od dawna zajmuje 
ważne miejsce w FARE®. Tym samym pomysł na parasol ÖkoBrella powstał 
już dużo wcześniej. Parasole z ekologicznej rodziny ÖkoBrella mają czaszę z 
materiału wykonanego z tworzyw pochodzących z recyklingu i posiadającego 
certyfikat STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Niektóre modele mają rączkę i 
kolce z bambusa, natomiast średniej wielkości parasol długi posiada nawet 
kij wykonany w całości z bambusa. 

Ekologiczna koncepcja parasoli ÖkoBrella obejmuje również opakowanie: 
wyprodukowane z kompostowalnej folii oraz wyposażone w zawieszkę 
z papieru pochodzącego z recyklingu i sznurek jutowy, wspiera ideę 
„zielonego” parasola na całej linii. Parasole ÖkoBrella udowodniają, że 
jakość i zrównoważone podejście można bardzo dobrze pogodzić w 
jednym produkcie i to w uczciwej cenie.

5095 | Parasol składany Mini ÖkoBrella
 � STANDARD 100 by OEKO-TEX® certyfikowana 

czasza z tworzyw sztucznych pochodzących 

z recyklingu

 � Parasol manualny z suwakiem

5429 | AOC parasol składany Mini 
ÖkoBrella
 � STANDARD 100 by OEKO-TEX® certyfikowana 

czasza z tworzyw sztucznych pochodzących z 

recyklingu

 � Przyjemna w dotyku rączka bambusowa

Przykład: Zawieszka z 
papieru pochodzącego 
z recyklingu według 
indywidualnych 
preferencji klienta

Przykład: Naklejka laserowa na drewnie z grawerunkiem

Ekologiczne	opakowanie

w d 98 cm z w d 98 cm
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…	i	przerabiane	na 
granulat.

Po	podgrzaniu	i	stopieniu	 

powstaje	z	niego	włókno	poliest
rowe,	…

…	a	utkany	z	niego	materiał	 tworzy	czaszę	naszego	modelu	
ÖkoBrella!

Odpady	tworzyw	sztucznych	 

są	zbierane,	oczyszczane	…

Bambus	służy	
jako	zrównowa

żony	 

surowiec	na	rą
czkę.

1122 | 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

7379 | 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
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a d 105 cm a w d 112 cm
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» Robaczki świętojańskie, grzyby,  
glony: emanujące własnym światłem 
gatunki są obecne w naturze i 
zwyczajnie nie da się ich przeoczyć. 
Zadaniem tak zwanej bioluminescencji 
jest wabienie potencjalnych partnerów 
lub odstraszanie ewentualnych wrogów. 
Z kolei ośmiornice i inne głowonogi 
odbijają padające na nie światło dzięki 
proteinowym reflektorom, sprawiając 
wrażenie posiadania kolorowego 
ubarwienia, mimo że tak właściwie  
są bezbarwne. 

Świecący kij parasola FARE®-Switch 
lub nasze modne, odblaskowe detale 
zachowują się identycznie jak ich 
naturalne wzorce, zapewniając chwile 
pełne blasku.

Niektóre owady z rodziny 
świetlikowatych synchronizują 
swoje sygnały, dzięki czemu 
potrafią migotać w takt.
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NATURA PRZYKUWA UWAGĘ ŚWIECĄCYMI 
DODATKAMI – ZRÓB TAK SAMO!

dark
glowing

IN THE



5477 | AOC parasol składany Mini FARE® ColorReflex
 � Pokrowiec z modnym odblaskowym obrzeżem

7377 | AC parasol golfowy FARE® ColorReflex
 � Powłoka jest prawie niewidoczna, jeżeli nie odbija światła

Modna	powłoka	odblaskowa	pasująca	do	koloru	czaszy	na		
	 2	brytach	oraz	na	obrzeżu	pozostałych	6	brytów

Przykład: Sitodruk na 
brytach odblaskowych

z w d 96 cm

a d 120 cm
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Również	w	dwóch	atrakcyjnych		
 kolorach neonowych

7717 | Parasol długi FARE® Reflex Contrary
 � Odwrotny mechanizm otwierania i zamykania

 � Czasza zewnętrzna pokryta na całej powierzchni modną, 

odblaskową powłoką

 � Suszyć w pozycji stojącej na kolcach – oszczędność miejsca

5547 | Parasol składany Mini FARE® AC Plus
 � Czasza i pokrowiec z modnym odblaskowym obrzeżem  

w kolorze srebrnym

 � Wyróżniający się wygląd również przy pięknej pogodzie
Przykład: Model 
specjalny, sitodruk w 
raporcie na modnym, 
odblaskowym obrzeżu

NOWOŚĆ!
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Podczas zamykania mokra strona  
	 jest	wciągana	do	wewnątrz

w d 109 cm

a w d 100 cm
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7905 | AC średniej wielkości parasol długi FARE® Switch
 � Automatyczny parasol zwykły z funkcją LED

 � Modne odblaskowe obrzeże w kolorze srebrnym

 � Akumulator litowo-jonowy z portem micro USB do ładowania  

w rączce

Trzonek	z	oświetleniem	LED	 
 w nowoczesnej kolorystyce

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

a w d 112 cm
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» Parasole z rodziny Safebrella® to prawdziwy hit: wszystkie modele dysponują modnymi, 
odblaskowymi narożnikami z materiału 3M™ Scotchlite™ Reflective, a niektóre nawet zostały 
wyposażone w zintegrowaną w rączce oprawę LED. 

5471 | AOC parasol składany Mini Safebrella® LED
 � Otwieranie i zamykanie jednym naciśnięciem przycisku

7571 | AC parasol długi Safebrella® LED
 � Automatyczne otwieranie jednym naciśnięciem przycisku

Przykład: 
Sitodruk na 
czterech brytach
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z w d 97 cm

a d 105 cm
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DL A IDEALNEGO PARASOL A DOCIERAMY  
DO GRANIC OBCIĄŻALNOŚCI

Wszyscy uwaga: parasole FARE® 
to synonim najwyższej jakości. 

38
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» Z pewnością chciałbyś móc polegać na 
swoim samochodzie w każdej chwili! W 
przypadku FARE® możesz polegać na tym, 
że uwzględnione zostały wszystkie istotne 
dyrektywy i wytyczne. Stawiamy wysoko 
poprzeczkę, definiujemy nowe standardy 
w zakresie jakości i regularnie zlecamy 
kontrole wielu produktów akredytowanym 
instytucjom.
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» Ekskluzywna rączka w kształcie gałki dźwigni zmiany biegów, szczegóły 
w postaci wzoru bieżnika lub modele o technicznym wyglądzie – parasole 
FARE® oferują cały szereg atrakcyjnych możliwości aranżacyjnych dla 
branży samochodowej. Indywidualne pomysły dla wszystkich miłośników 
aut dają się urzeczywistnić w postaci wyrafinowanych modeli specjalnych.

5455 | AOC parasol składany  
FARE® Profile
 � Otwieranie i zamykanie jednym naciśnięciem 

 � Rączka i szpic ze wzorem bieżnika opon

7355 | AC parasol golfowy FARE® Profile
 � Otwieranie jednym naciśnięciem przycisku 

 � Techniczne walory wizualne dzięki jasnoszarym 

przegubom

Przykład: Model 
specjalny, zadrukowany 
kij z włókna szklanego

Przykład: Naklejka domingowa w rączce

z w d 97 cm a w d 133 cm
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» Naszym pragnieniem jest, aby parasole, których 
używasz, cechowała jakość i bezpieczeństwo. 
Dlatego wiele modeli przekazujemy akredytowanym 
instytucjom do kontroli pod kątem funkcjonalności 
przy założeniu prawidłowego użytkowania.

Zarówno certyfikacja TÜV, jak i certyfikat kontroli 
Labtech gwarantują optymalną użyteczność, 
sprawiając, że mamy do czynienia z produktem 
najwyższej klasy, który „wyróżnia się z tłumu”.

Przykładowe oznaczenie Przykładowe oznaczenie

4155 | Wielkości parasol z rączką skrzyni 
biegów FARE®-Gearshi�
 � Ekskluzywna rączka w formie gałki dźwigni  

zmiany biegów

 � Czasza z ochroną włókien z oryginalnego  

Teflon™ fabric protector

5699 | AOC parasol składany Oversize  
Magic Windfighter Carbon
 � Stylowa powlekana rączka z detalami z  

efektem carbon

 � Czasza z ochroną włókien z oryginalnego  

Teflon™ fabric protector

 � Modne odblaskowe obrzeże w kolorze srebrnym

6905 | Dziecięcy parasol długi FARE® 4 Kids
 � Łatwa i bezpieczna obsługa

 � Zaokrąglone kolce chronią przed zranieniem

Przykład: Odblaskowy sitodruk 
srebrny na jednym brycie
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a w d 115 cm z w d 105 cm

w d 73 cm
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7799 | AC średniej wielkości parasol długi 
FARE® Sound
 � Podczas otwierania po naciśnięciu przycisku 

odtwarza zapisany dźwięk

 � Możliwość indywidualnego dostosowania do 

własnego znaku dźwiękowego!

 � Idealny do logotypów dźwiękowych, dżingli lub 

sloganów reklamowych

I’m	singing	in	the	rain	 
	 Just	singing	in	the	rain	…

Przykład: Sitodruk 
na jednym brycie

NOWOŚĆ!

Przykład: Naklejka domingowa w rączce
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Przykład: 
Indywidualny dźwięk

a w d 112 cm
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» Kto będąc dzieckiem, nie sprawdził, czy po 
przyłożeniu ucha do muszli rzeczywiście słychać 
szum morza? Bez dwóch zdań znajome odgłosy 
natychmiast wywołują wspomnienia, obrazy i 
emocje. Dzięki dźwiękowi FARE® skorzystaj z 
możliwości nawiązania akustycznej więzi z marką, 
produktem lub filozofią – za każdym razem, gdy 
używasz parasola.






