
ERHARDT BS

Az ERHARDT BS egy nyitott 
könyökkaros napellenző. Az 
árnyéktoldat (volant) eltakarja a 

könyökkarokat.

ERHARDT BS »Deluxe« magasabb, for-
matervezett záróprofillal készült volant 
helyett

ERHARDT BS 
leengedhető 
árnyéktoldat (va-
roivolant)
160cm-es hos-
szúságban lehet 
kihajtani. A Vari-
ovolant szövete 
csak Soltis textil-
lel lehetséges.

ERHARDT BS 
»Deluxe« 
Itt a leengedhető 
árnyéktoldat (vario-
volant) a magasított 
záróprofilba van 
beépítve.

ERHARDT BS-D

Az ERHARDT BS-D alapmodellje 
megfelel a BS-nek, de a ponyva felül 
egy extra védőtetőt kap eső ellen. A 
pontos záródás érdekében a BS-D 
jó minőségű dönthető karral van 
felszerelve.

ERHARDT BS-D »Deluxe« 

ERHARDT BS-D 
leengedhető 
árnyéktoldattal 
(varoivolant)

ERHARDT BS-D
»Deluxe« 
leengedhető 
árnyéktoldattal 
(varoivolant)

ERHARDT BS-H

Az ERHARDT BS-H esőtetővel és egy 
alsó védőprofillal óvja az egész ponyvát 
és a mechanikát. A pontos záródás 
érdekében a BS-H jó minőségű dönthető 
karral van felszerelve. 

ERHARDT BS-H »Deluxe« 

ERHARDT BS-H 
leengedhető 
árnyéktoldattal 
(varoivolant)

ERHARDT BS-H
»Deluxe« 
leengedhető árnyék-
toldattal (varoivolant)



 

ERHARDT BS-RENDSZER 
RÖVIDEN

További információ:
www.erhardt-arnyekolas.hu

Bemutatóterem:
Sopron, Határdomb u. 2. (Alphapark)

Az Ön ERHARDT partnere

TERASZÁRNYÉKOLÓK

TERASZFEDÉSEK

ÁRNYÉKOLÓK

ELTOLHATÓ ÜVEGFALAK

Az ERHARDT BS-RENDSZER ismertetőjegyei 

Maximális méretek 700 x 400 cm (szélesség és kinyúlás) 
»Deluxe« leengedhető árnyéktoldattal 
(Variovolant): 700 x 350 cm (szélesség 
és kinyúlás)

Típusok • BS – nyitott könyökkaros napellenzők 

• BS-D – részben zárt könyökkaros 
napellenző esővédő tetővel 

• BS-H – zárt könyökkaros napellenző 
esővédő tetővel és alsó védőburkolattal

Szerkezet alapszínek •fehér (RAL 9016) 

•szürkealumínium struktúrált              
(RAL 9007 finomstruktúr) 

•antracit (DB 703) 

Extra színek RAL színskála alapján

Textilminta • Tibelly Ambiente (poliészter) 

• Tibelly Classic (akril) 

• leengedhető árnyéktoldat 
(Variovolant):    Soltis szövet 

Dőlésszög 5° - 40° 

Különlegességek • 15 cm tokmagasság 

• extra nagy méretben elérhető

• leengedhető árnyéktoldat (variovolant) 
opcionálisan rádiós motorral elérhető 

• sorolási lehetőség 

• nagy típusválaszték

Az ERHARDT BS-RENDSZER választható kiegészítői

• motoros működtetés

• távirányító

• szél-érzékelő automatika/ fény-érzékelő automatika

• rádiós rezgésérzékelő

• textilszélek hegesztéses technológiával szegve

• infrafűtés (szabályzóval) 

• Variomatic dőlésszög állító berendezés

• »Deluxe«-verzió: design-záróprofil



ERHARDT BS 

ERHARDT BS 
EGY ÁRNYÉKOLÓ A MINDENNAPOKRA

ERHARDT BS 



Az ERHARDT BS minden igényre optimális megoldást kínál. Mindegy, hogy az erkélylemez vagy a tetőkinyúlás alatt, 

kitéve az időjárási viszonyoknak, vagy leengedhető árnyéktoldattal felülről és előről is árnyékot biztosít.  Az ERHARDT 

BS védett helyen nyitott könyökkaros napellenzőként, vagy az időjárási viszonyoknak kitett helyen esővédő tetővel 

vagy akár alsó burkolattal teljesen zárt rendszerként is működhet. A ponyva és a mechanika így teljesen védettek. A 

lemenő nap elleni védelem érdekében az ERHARDT BS- RENDSZER» Deluxe « kivitelezésben választható leengedhető 

árnyéktoldattal (Variovolant). Ez ugyanúgy, mint a fő napellenző, távirányítóval működtethető. 

ERHARDT BS-RENDSZER
VALÓSÍTSA MEG EGYEDI NAPELLENZŐJÉRŐL 
ALKOTOTT ÁLMÁT



Design 

Az ERHARDT BS kifinomultsága egyszerűségében és moduláris felépítésében 

rejlik. Szükség szerint a védelmet és a megjelenést az igényekhez lehet igazítani.

Magas minőségű könyökkarok

Az extrudált alumínium könyökkarok gondoskodnak a ponyva tökéletes 

feszességéről. Alapfelszereltségben a könyökkarok karbantartást nem igénylő 

acél szemes hajtólánccal vannak felszerelve.

Leengedhető árnyéktoldat (Variovolant) 

Az opcionálisan választható leengedhető árnyéktoldat (Variovolant) megvédi Önt a 

lenyugvó naptól. 160 cm-ig lehet függőlegesen kihajtani. A Variovolant működése 

független a napellenző fő részétől.

ERHARDT BS-RENDSZER 
EGY TERMÉK, SOK LEHETŐSÉG

ERHARDT BS-D – esővédő tetővel

A könyökkaros napellenzőn az esővédő tető alapvető védelemként funkcionál. 

A feltekert ponyva és a mechanika ezáltal védelmet kap felülről az időjárási 

viszonyokkal és a szennyeződésekkel szemben. 

Rögzítési lehetőségek 

Az ERHARDT BS minden variációja rögzíthető fali konzollal, mennyezeti-, ill. 

szarufarögzítéssel, ez sokféle építési helyzetben lehetővé teszi a felszerelést.



ERHARDT BS-H - esővédő tetővel és alsó védőburkolattal

Az Erhardt BS-H teljes körű védelmet biztosít a feltekert napellenzőszövetnek és 

a teljes mechanikának. Ennél a variációnál csak a könyökkarok láthatóak alulról 

zárt állapotban. 

Made in Germany

Az ERHARDT Markisen minden termékét Burtenbach -ban (Bajorország) állít elő. A 

teljes körű szerviz és az állandó gyártásellenőrzés garantálják a magas minőséget.


