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Umbrosa

PRODUCT BFT Score

PARAFLEX 3 - 6

SPECTRA 4 - 7

INFINA 4 - 7

INGENUA 4 - 8

ECLIPSUM 5 - 6

ICARUS 5 - 9

BEAUFORT WIND SCORES
WINDKRACHT NAAM KM/U KNOPEN KENMERKEN OP HET LAND
1 Zwakke wind 1-5 1-3 Rookpluimen geven richting aan
2 Zwakke wind 6-11 4-6 Bladeren ritselen
3 Matige wind 12-19 7-10 Bladeren, twijgen voortdurend in beweging
4 Matige wind 20-28 11-16 Stof en papier dwarrelen op
5 Vrij krachtige wind 29-38 17-21 Takken maken zwaaiende bewegingen
6 Krachtige wind 39-49 22-27 Grote takken bewegen
7 Harde wind 50-61 28-33 Bomen bewegen
8 Stormachtige wind 62-74 34-40 Twijgen breken af
9 Storm 75-88 41-47 Takken breken af, dakpannen waaien weg
10 Zware storm 89-102 48-55 Bomen worden ontworteld

PARAFLEX

Voor Paraflex adviseren wij om de arm in de windrichting te plaatsen (1), de arm volledig uit te 

strekken (2), de greep tussen de baleinen (3) te plaatsen, de parasol horizontaal (4) en op een vlakke 

ondergrond  te installeren.

INFINA

Voor Infina raden we aan om wind van onderaf te vermijden (1), de parasol volledig vlak te zetten en 

op een vlakke ondergrond te plaatsen.

SPECTRA

Voor Spectra adviseren wij de parasol in de richting van de wind te plaatsen (1), de arm in een hoek 

van 10° te plaatsen (2) en de parasol op een vlakke ondergrond te installeren.

ICARUS

Voor Icarus adviseren wij de parasol in de richting van de wind te plaatsen (1), de parasol in een lichte 

opwaartse positie te zetten (2) en deze op een vlakke ondergrond te installeren.

ECLIPSUM

Voor Eclipsum adviseren wij de parasol in de richting van de wind te plaatsen (1), de cirkel onder een 

kleine boog te plaatsen (2) en de parasol op een vlakke ondergrond te installeren.

INGENUA              

Voor Ingenua raden wij u aan om het zeil in een hoekpositie te plaatsen om te voorkomen dat de wind 

onder het zeil komt (1); span het zeil volledig op met gebruik van de Umbrosa-touwen en spanners (2) 

en installeer de palen op 80° (3).

ALGEMEEN

Bij het sluiten van de parasol moeten de sluitband en de beschermhoes correct worden gebruikt.  

Als u dit niet doet, kan dit schade veroorzaken, zelfs wanneer de parasol gesloten is.

PRODUCTSTERKTE VOLGENS DE BEAUFORT SCHAALVERDELING

TIPS VOOR DE IDEALE WINDPOSITIE


