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Hmmm.... Ne-am cunoscut deja. Mai bine zis, ne cunoaștem
de mai bine de 20 de ani. Cu siguranță ați băut o limonadă sau
o cafea sub una dintre umbrelele realizate de noi pentru miile
de terase din România. Doar că nu ați știut că suntem noi.
Acum puteți să ne cunoașteți mai bine.
Da, noi suntem cei care vă ferim de razele puternice de soare,
de vânt sau de ploaie pentru ca voi să vă bucurați de clipe de
relaxare maximă. Cu o vastă experiență în acest domeniu și cu
o gamă largă de produse de calitate, la Licco Prompt, reușim
să transformăm de fiecare dată orice spațiu într-un colț de
relaxare, lucru care ne-a făcut să devenim lider detașat pe
această piață.
Dacă aveți și voi un loc pe care vreți să-l transformați într-o
oază de liniște și relaxare, ne găsiți pe www.umbrelepro.ro
sau sunați-ne la numărul de telefon 0721 377 710.
PS: Ne vedem la o cafea pe terasă.

www.umbrelepro.ro
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3 | UM BRELE

1

UMBRELĂ

DIN ALUMINIU, CU TAVAN DUBLU
Umbrelă pătrată, cu stâlp central, 4 clini, 8 spițe și suport metalic
cu 4 dale de beton. Calota este confecționată din poliester peliculizat
și hidrofobizat, iar scheletul integral din aluminiu este vopsit în câmp
electrostatic, fiind rezistent la rugină sau intemperii.

SPECIFICAȚII
Dimensiune:

3.5 x 3.5 m

3x3m

Sistem deschidere/ închidere:

telescopic/
cu șnur

140/
150 grade

Material:

poliester
100%

densitate
200 g/m2

Personalizare:

digitală

cu fustă/
fără fustă

www.umbrelepro.ro

4 | UM BRELE

2

UMBRELĂ
DIN ALUMINIU, CU VENTIL

Umbrelă pătrată, cu stâlp central, 4 clini, 8 spițe și suport metalic
cu 4 dale de beton. Calota este confecționată din poliester peliculizat
și hidrofobizat, iar scheletul integral din aluminiu este vopsit în câmp
electrostatic, fiind rezistent la rugină sau intemperii.

SPECIFICAȚII
Dimensiune:

3.5 x 3.5 m

3x3m

Sistem deschidere/ închidere:

telescopic/
cu șnur

140/
150 grade

Material:

poliester
100%

densitate
200 g/m2

Personalizare:

digitală

cu fustă/
fără fustă

5 | UMBRELE

3

UMBRELĂ
DIN LEMN

Umbrelă rotundă, cu schelet din lemn, 8 clini și suport metalic cu o
placă de beton. Calota este confecționată din poliester peliculizat și
hidrofobizat.

SPECIFICAȚII
Dimensiune:

3.2 m

Sistem deschidere/ închidere:

cu șnur

Material:

poliester
100%

Personalizare:

digitală

densitate
200 g/m 2

www.umbrelepro.ro
6 | UMBRELE

4

UMBRELĂ
QUATTRO

Umbrelă formată din 4 pălării, cu stâlp central și suport metalic cu
8 dale de beton. Calota este confecționată din poliester peliculizat și
hidrofobizat, iar scheletul din aluminiu este vopsit în câmp electrostatic,
fiind rezistent la rugină sau intemperii.

SPECIFICAȚII
Dimensiune:

4 x 3.5 x 3.5 m

Sistem deschidere/ închidere:

cu manivelă la
fiecare pălărie

Material:

poliester
100%

Personalizare:

digitală

densitate
200 g/m2

7 | UMBRELE

5

UMBRELĂ
GIGANT SUPER PREMIUM

Umbrelă pătrată cu 12 spițe, scheletul din aluminiu este vopsit în câmp
electrostatic, fiind rezistent la rugină și intemperii. Calota este confecționată
din acril și este prevazută cu ventil. În funcție de suprafața pe care se plasează,
umbrela beneficiază de 3 tipuri de fixare: fixare în sol, fixare pe sol, suport cu
dale de beton. Opțional, umbrela poate fi accesorizată cu: panou electric,
instalație LED, încălzitoare. Suprafața acoperită este de 25 mp, echivalentul a
până la 6 mese cu câte 4 scaune.

SPECIFICAȚII

5m

Dimensiune:

5x5m

Sistem deschidere/ închidere:

cu manivelă

Material:

acril

Personalizare:

termotransfer

5m

Schiță tehnică
Vedere de sus

www.umbrelepro.ro

8 | UMBRELE

ACCESORII ȘI DETALII

panou
electric

SUPORȚI
suport cu fixare în sol

suport cu fixare pe sol
suport cu bază de beton
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6

UMBRELĂ
GHIOCEL DIN LEMN

Umbrelă pătrată, cu stâlp lateral din lemn, stâlp de susținere pălărie din
metal, pălărie cu spițe de lemn, 4 clini și suport metalic cu 2 dale de
beton. Calota este confecționată din poliester peliculizat și hidrofobizat.

SPECIFICAȚII
Dimensiune:

3.5 x 3.5 m

Sistem deschidere/ închidere:

cu manivelă

Material:

poliester
100%

Personalizare:

densitate
200 g/m2
digitală

cu fustă /
fără fustă

www.umbrelepro.ro
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7

UMBRELĂ
GHIOCEL DIN ALUMINIU

Umbrelă pătrată, cu stâlp lateral și stâlp de susținere pălărie din aluminiu,
pălărie cu spițe de lemn, 4 clini și suport metalic cu 2 dale de beton.
Calota este confecționată din poliester peliculizat și hidrofobizat.

SPECIFICAȚII
Dimensiune:

3.5 x 3.5 m

Sistem deschidere/ închidere:

cu manivelă

Material:

poliester
100%

Personalizare:

densitate
200 g/m 2
digitală

cu fustă/
fără fustă

11 | CORTURI

8

CORT
EVENIMENTE

Cort pătrat, cu structură pliabilă, ușor de transportat și montat. Calota
este confecționată din poliester peliculizat și hidrofobizat, iar scheletul
este integral din aluminiu.

SPECIFICAȚII
Dimensiune:

3x3m

Sistem deschidere/ închidere:

pliabil

Material:

poliester
100%

Personalizare:

digitală

densitate
2
200 g/m

www.umbrelepro.ro
12 | CORTURI

9

CORT
AFRICAN

Cort model african, cu stâlpi de aluminiu, care se fixează în pământ sau
beton. Calota este confecționată din poliester impermeabil. Cortul este
perfect pentru evenimente, festivaluri sau petreceri private.

SPECIFICAȚII
Dimensiune:

8x5m

Sistem deschidere/ închidere:

fixare în pământ sau beton

Material:

poliester
100%

Personalizare:

digitală

20 x 10,5 m

la comandă
orice dimensiune

13 | UM BRAR

10

UMBRAR
Umbrar confecționat din acril sau poliester, cu stâlpi din aluminiu, ideal
pentru obținerea unui spațiu umbros în propria grădină, în parc sau la
plajă. Sistemul de fixare este prevăzut cu 4 ancore (șnur + tije metalice).

SPECIFICAȚII
5x5m

Dimensiune:

4x4m

Sistem deschidere/ închidere:

ancorare

Material:

acril

poliester

Personalizare:

digitală

termotransfer

www.umbrelepro.ro
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11

COPERTINĂ
GM

Copertină cu structură metalică, prelată din acril sau airtex.
Copertina este casetată, caseta oferind protecție pânzei pe timpul iernii.
Ancorarea se face cu dale de beton.

SPECIFICAȚII
Dimensiune:

4x4m

5x5m

6x6m

Sistem deschidere/ închidere: acționare electrică
la buton

manuală cu
manivelă

Material:

acril

airtex

Personalizare:

digitală

termotransfer

15 | COPERTINE

12

COPERTINĂ
AVANTGARDE

Copertină cu structură metalică, prelată din acril sau airtex, telecomandă și
senzori de soare și vânt. Copertina este dublu casetată, caseta oferind protecție
pânzei pe timpul iernii. Ancorarea se face cu dale de beton. Copertina poate fi
accesorizată ulterior cu încălzitoare, sistem de răcire pe timpul verii, sistem de
iluminare sau casete luminoase.

SPECIFICAȚII
Dimensiune:

4x4m

5x5m

Sistem deschidere/ închidere:

automată

manivelă

Material:

acril

airtex

Personalizare:

digitală

termotransfer

6x6m

www.umbrelepro.ro

16 | MARCHIZE

13

MARCHIZĂ
DE PERETE

Marchiză cu un design elegant, perfectă pentru terase.
Marchiza are structură metalică, prelată din acril sau airtex și acționare manuală
cu manivelă.

SPECIFICAȚII
Dimensiune:

lățime:
de la 240 cm
până la 700 cm

proiecție:
de la 150 cm
până la 350 cm

Sistem deschidere/ închidere:

manivelă

automată

Material:

acril

airtex

Personalizare:

digitală

termotransfer

17 | STE AGURI

14

STEAG
LACRIMĂ

Banner steag, cu catarg din aluminiu + 0,5 fibră de sticlă în vârf și
suport cu o placă de beton. Steagul este confecționat din poliester, iar
imprimarea se face pe o singură față, imaginea pe verso fiind redată în
oglindă.

SPECIFICAȚII
Dimensiune:

înălțime catarg: 3.5 m

Material:

poliester
100%

Personalizare:

digitală

www.umbrelepro.ro

18 | STE AGURI

15

STEAG
VELĂ

Banner steag, cu catarg integral din aluminiu și suport cu o placă de
beton. Steagul este confecționat din poliester, iar imprimarea digitală
se face pe o singură față, imaginea pe verso fiind redată în oglindă.

SPECIFICAȚII
Dimensiune:

înălțime catarg: 3 m

Material:

poliester
100%

Personalizare:

digitală

C O N TA C T

Adresa:
Licco Prompt 2000 S.R.L.
Strada Ștefan Cicio Pop, nr. 12 - 14, ap. 10 - 11, Arad, România
vanzarionline@umbrelepro.ro
0721 377 710

www.umbrelepro.ro

