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the perfect 
durable gift



problem 
solved 

Je kent die situaties wel dat je een 
waar gevecht levert met je paraplu. 
Al worstelend in een straffe wind 
probeer je je met een paraplu 
tegen de regen te beschermen 
en dan klapt hij om, breekt 
doormidden of prikt je in je ogen. 
Daar sta je dan: doorweekt en je 
paraplu eindigt in de vuilnisbak.

Dit gebeurt iedereen wel eens. 
Sterker nog, ieder jaar eindigen 
er 1.100.000.000 paraplu’s op 
deze manier in een vuilnisbak. 
senz° maakt een eind aan deze 
frustratie en helpt de parapluberg 
te verminderen. 

Daarom hebben we de traditionele 
ronde paraplu opnieuw uitgevonden; 
door het slimme en aerodynamische 
ontwerp vindt de senz° stormparaplu 
de beste positie in harde wind, kun 
je hem zelfs bij zeer sterke wind 
met één hand licht vasthouden en 
hoef je geen strijd te leveren met de 
elementen. Hij klapt niet om en kan 
windsnelheden tot 100 km/u aan.

Bij senz° geloven we in duurzame 
producten, hoogwaardige kwaliteit en 
goede service. Om die reden testen 
we onze producten intensief en onder 
de meest extreme omstandigheden. 
Wij willen mensen blij maken met 
typische senz° oplossingen. Al onze 
klanten krijgen uiteraard garantie op 
hun senz° paraplu.



the original 
storm umbrel la

Klapt niet om in harde wind

Stormproof tot 100 km/u

2 jaar garantie

Dutch design

Opvallende eye-catcher voor uw logo

Uniek gepatenteerd frame



innovatie
senz° automatic
Het ontwerp van de senz° automatic is een 
logisch vervolg op de senz mini ao. Deze 
opvouwbare stormparaplu opent én sluit  
met een druk op de knop en is de beste 
opvouwbare paraplu ter wereld!

senz° xxl
De nieuwe senz° xxl is ontworpen 
voor mensen die extra bescherming 
wensen. Het extra oppervlakte van 
deze stormparaplu in combinatie met 
een sterke glasvezel staf, maakt dit de 
ideale paraplu voor golfers.  

Met de speciale top past deze senz° 
paraplu in alle golftassen.

Gift boxes
Door de paraplu in deze gift box aan te bieden, maakt u de beleving voor de klant 
compleet. Dankzij het stevige karton is deze doos de ideale verzendverpakking.

Gift box Original
82 x 5 x 5 cm
Voor senz° smart en original

Gift box Mini
35 x 6,3 x 6,3 cm
Voor senz° smart s en automatic

Gift box XXL
95 x 5 x 5 cm
Voor senz° xxl

Luxe sleeve met logo
Voor alle modellen is een hoge kwaliteit sleeve 
beschikbaar. De sleeve voor de stick modellen heeft 
een handige schouderband, zodat je de paraplu ‘hands 
free’ mee kunt nemen. Deze sleeve kunt u als extra optie 
aan uw klant aanbieden en van een logo voorzien. 

accessoires

Luxe sleeve

Glasvezel staf

Golf top cap
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Model

Type

Functie

End caps

Windbestendigheid

Garantie

Doek

Baleinen

Staf

Polskoord

Gewicht

Afmetingen doek

Gevouwen lengte

senz° smart s

Opvouwbaar

Handmatig

Normaal

Stormproof tot 60 km/u

12 maanden

Pongee (polyester)

Aluminium/staal

Staal

Plat, zijden koord

290 gr

85 cm x 85 cm

26 cm

senz° smart

Stick

Handmatig

Normaal

Stormproof tot 80 km/u

12 maanden

Pongee (polyester)

Gepatenteerde senz° ribben

Staal

-

440 gr

85 cm x 87 cm

82 cm

Kleurenassortiment

senz° umbrellas
collectie

senz° automatic

Opvouwbaar

Opent en sluit automatisch

Eyesavers 

Stormproof tot 80 km/u

2 jaar

Pongee (polyester)

Aluminium/staal

Staal

Plat, zijden koord

340 gr

86 cm x 86 cm

28 cm

senz° original

Stick

Sluit automatisch

Eyesavers

Stormproof tot 100 km/u

2 jaar

Pongee (polyester)

Gepatenteerde senz° ribben

Aluminium

Rond, geweven koord

435 gr

89 cm x 93 cm

77 cm

senz° xxl*

Stick

Sluit automatisch

Eyesavers

Stormproof tot 100 km/u

2 jaar

Pongee (polyester)

Gepatenteerde senz° ribben

Glasvezel

-

550 gr

113 cm x 108 cm

94 cm

nieuw

nieuw

*Verkrijgbaar mei 2014 
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Audi collectie (senz° original)
Custom doekontwerp

RAET paraplu (senz° smart s)
Custom doekkleur en logo

Doek Sleeve
De senz° stormparaplu is een duurzaam geschenk. 
Dankzij de unieke vorm is het bovendien een eye-catcher 
in het straatbeeld. We bieden u verschillende opties om een merk of logo op 
een onderscheidende manier te tonen. Eigen bedrijfskleuren, speciale prints en 
aangepaste verpakkingen zijn allemaal mogelijk.

Bedrijfslogo op eye-catching senz° paraplu

Een speciaal design dat perfect aansluit bij de kleuren of prints van uw bedrijf.  
Een customized design op de senz° stormparaplu is mogelijk vanaf 500 stuks. 

Customized kleuren en prints

Doming sticker op het handvat
Alle senz° modellen, behalve de senz° 
original, hebben de mogelijkheid voor een 
doming op het handvat. Dit is de ideale 
mogelijkheid om een logo subtiel te tonen. 
Mogelijk vanaf 96 stuks.

senz° custom



Scan QR code 
voor meer content

+31 (0)15 256 05 93
b2b@senzumbrellas.com
b2b.senzumbrellas.com

senz° umbrellas bv
mijnbouwstraat 120
2628 rx delft
nederland


