Pluspunten van de Gideon opvouwbare paraplu
Aan de paraplu zijn 2 label tags gekoppeld Een duidelijke gebruiksaanwijzing En een Teflon label als certificaat van echtheid met betrekking tot de beschermende coating die op het doek is aangebracht.		
									
De paraplu zelf is opgeborgen in een waterafstotende beschermhoes				
Als u de paraplu uit de beschermhoes haalt dan vindt u deze netjes opgerold met een klittenband sluiting.
							
Bekijken we eerst het handvat. Dan valt bij het vasthouden direct al op dat door de ergonomische vorm het
handvat prettig vasthoudt. Het handvat is niet te klein en ook niet te zwaar. Zowel mannen als vrouwen zullen dit positief ervaren. Het handvat heeft een PU-coating i.p.v. rubber. Rubber zal altijd plakkerig aanvoelen,
dat doet PU nooit. Neem daarbij het kuiltjes patroon en je hebt echt het perfecte handvat voor goede grip,
ook als je handen nat zijn. “De zogenoemde draaglus aan het handvat is handig in gebruik als ook wanneer
u de paraplu gewoon los in de hand houdt.
Uniek aan deze opvouwbare windproof paraplu is, en u zou dat echt zelf moeten voelen en ervaren, het
bijzonder krachtige veer-mechanisme voor het automatisch openen en sluiten. Met een druk op de knop
activeert u het mechanisme.”								
De telescopisch uitschuifbare schacht of stang is 6-hoekig en gemaakt van het lichte maar sterke resin metaal.							
Nu we de paraplu geopend hebben zien we het frame. De Gideon paraplu heeft altijd een 9-delig frame
om hiermee de sterke wind en stormvlagen op te vangen. De 9 baleinen van het frame zijn van duurzaam
fiberglass of wel glasvezel gemaakt. Dit maakt het frame buigzaam en onbreekbaar.			
							
Het frame met het doek kan door een sterke windvlaag geheel omklappen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de werking van de paraplu. U kunt het scherm weer terug klappen in normale positie en alles blijft
functioneren zoals het hoort.
								
Let even op de uiteinden van de frame baleinen. Daar hebben we de zogenoemde tips. Ook deze zijn niet
zomaar gekozen. De fraai afgeronde tips zijn stevig geklonken aan het frame en middels een oog in de tip
vastgenaaid aan het schermdoek.
							
Het doek is gemaakt van sterk polyester en heeft hoge kleurvaste eigenschappen. Maar het unieke van dit
schermdoek is de Pongee weef structuur. Pongee is een duurzaam toegepaste weeftechniek waarmee er
een grote weefdichtheid ontstaat. Dit maakt het doek bijzonder geschikt om grote en sterke windvlagen te
verduren en storm bestendig is. De extra teflon beschrmlaag zorgt dat de regendruppel er makkelijk afrolt.
			
							
Wanneer u naar binnen gaat, zelfs al binnen bent, drukt u op de knop van het sluit mechanisme en het
scherm klapt automatisch in. U schudt nog een keer de laatste druppels buiten de deur eraf en vouwt/rolt
het doek op, sluit het met het bandje. 							
Dan drukt u de top van de paraplu naar het handvat in elkaar. Doe dit nooit handmatig, het is een automatische paraplu. 			

“Koop ‘m vandaag nog op www.gideon.shop, en u heeft ‘m voor de bui in huis.”
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