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TERASZÁRNYÉKOLÓK

TERASZFEDÉSEK

Az Ön ERHARDT partnere

ÁRNYÉKOLÓK

ELTOLHATÓ ÜVEGFALAK

Az ERHARDT C ismertetőjegyei

Maximális méretek 650 x 350 cm (szélesség és kinyúlás) 

Tokozott napellenző ponyva és vezérlés 100%-osan védett

Szerkezet alapszínek • fehér (RAL 9016) 

• alumíniumszürke struktúrált                           
(RAL 9007 finomstruktúr) 

• antracit (DB 703) 

Extra színek RAL színskála alapján 

Textilminta • Tibelly Ambiente kollekció (poliészter) 

• Tibelly Classic kollekció (akril) 

• textilszélek hegesztéses 
technológiával szegve

Dőlésszög 0° – 45° 

Különlegességek • állítható tartókonzol: rugalmas 
rögzítési lehetőségek 

• a tok csendes záródása 

Az ERHARDT C választható kiegészítői

• motor (opció: rádiós motor távirányítóval) 

• szél-érzékelő automatika/ fény-érzékelő automatika 

• rádiós-rezgésérzékelő 

• LED sín világítás (opció: szabályozható)

• infrafűtés (teljesítmény szabályozóval) 

ERHARDT C 

RÖVIDEN



ERHARDT C
MINDEN ESETBEN ELEGÁNS MEGOLDÁS

ERHARDT C



ERHARDT C
EGY ELEGÁNS MEGOLDÁS
Érezze jól magát az ERHARDT C-vel saját teraszán vagy erkélyén. Ennél a tokozott napellenzőnél a ponyva és 

a mechanika tökéletesen védett helyen van a tokban. Az időjárás hatásaival szemben így optimális a védelem. 

A tok kivitelezése időtálló és elegáns, mivel jó minőségű anyagokból készült. Így a napellenző tökéletesen 

illeszkedik minden építészeti stílusba.

Az ERHARDT C a legújabb technológiával és különleges stabilitásával emelkedik ki. Ez a tokozott napellenző 

különösen erős és időtálló, valamint a legnagyobb kényelmet garantálja.



Design

A tokozott napellenző vékony kivitelezése meggyőzi Önt. A tok és az oldalfedél 

lekerekítettek és harmonikusan illeszkednek egymásba. Formája karcsú és 

elegáns.

ERHARDT C
EGY TERMÉK, SOK LEHETŐSÉG

Rögzítési lehetőségek nagy választéka

Az ERHARDT C különböző rögzítési fajtái nehéz viszonyok közt is lehetővé teszik 

a felszerelést. A homlokzatra, a mennyezetre és a szarufákhoz való rögzítésre is 

kínál konzolokat.

Vízzáróság

A záróprofilban lévő extra tömítés miatt a tok vízálló, így a ponyva és a mechanika  

teljesen védett a nedvességtől behúzott állapotban. 

Tartozékok

A maximális kényelem elérése végett távirányítóval vezérelt rádiós motort 

kínálunk. A választható rezgésérzékelő erős szélben a napellenző önálló 

záródásáról gondoskodik és ezáltal a még nagyobb biztonságról. Az megfelelő 

kivilágításról egy tokra szerelhető LED sín gondoskodik, főleg nagy felületeken. 

Kellemes atmoszféra elérése érdekében a fényerő szabályozható.

Teljes körű védelem 

Tokozott napellenzőknél behúzott állapotban sem a meghajtás, sem a szövettekercs 

nem látható, ezáltal maximális a védelem az időjárás hatásaival szemben.



A napellenző textil kellemes környezetet varázsol

Egy napellenző legfontosabb és legfeltűnőbb része a ponyva. Véd az erős és 

zavaró napsugaraktól és a tekintetet magára vonja. Válassza ki új napellenzője 

szövetét Tibelly Ambiente (poliészter), vagy Tibelly Classic (akril) kollekcióinkból!

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.


