ERHARDT J

JELLEMZŐK
ERHARDT J ismertetőjegyei

Választható kiegészítők

Maximális méretek

500 x 325 cm (szélesség és kinyúlás)

• rádiós motor távirányítóval

Technológia

alacsony zajkibocsátású villanymotor,
láncos árnyékoló

• szélérzékelő / fényérzékelő

Tokozott napellenzők

ponyva és szerkezet 100%-osan védett

• ponyvaszélek hegesztéses technológiával szegve

Szerkezet alapszínek

• fehér (RAL 9016)

• infrafűtés (teljesítmény szabályzóval)

• rádiós rezgésérzékelő

• szürkealumínium struktúrált
(RAL 9007 finomstruktúr)
• antracit (DB 703)

ERHARDT napellenzővásznak Tibelly kollekció

Extra színek

RAL színskála alapján

Textilválaszék

• Tibelly Ambiente kollekció (poliészter)
• Tibelly Classic kollekció (akril)

Dőlésszög

0°- 45°

Különlegességek

• motor alapfelszereltség

A Tibelly kollekció sok előnyt kínál:
• különösen ragyogó és briliáns színek
• színtartó és időjárásálló
• könnyen ápolható felületek
• legmagasabb UV-védelem

• dőlésszög állítási lehetőség

(az UV sugarak 97%-át elnyeli)

• rejtett vízelvezetés
• tok halk záródása
• többféle rögzítési lehetőség

ÁRNYÉKOLÓK

TERASZ ÁRNYÉKOLÓK

ELTOLHATÓ ÜVEGFALAK

TERASZFEDÉSEK

Az Ön ERHARDT partnere

ERHARDT
ÁRNYÉKOLÁS

®

További információ:
www.erhardt-arnyekolas.hu

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

Több. Derű. Élet. Otthon.

ERHARDT J

ERHARDT J
A BEVÁLT TOKOZOTT NAPELLENZŐ,
MELY RÉSZLETEIBEN GYŐZ MEG

ERHARDT
ÁRNYÉKOLÁS

®

Több. Derű. Élet. Otthon.

ERHARDT J
AZ UTOLSÓ RÉSZLETIG ÁTGONDOLVA
Ennél a tokozott napellenzőnél a teljes meghajtás, és a ponyva behúzott állapotban láthatatlanok.
Ezáltal maximális a védelem az időjárás hatásaival szemben, ugyanakkor alig észrevehető. A beépített
ereszcsatorna megfelelő vízelvezetésről gondoskodik. A tok nagy vízzáróságáért egy tömítő gumi a felelős, mely
kíméletes, halk záródást tesz lehetővé. Ezenfelül a konzolok és rögzítőelemek optikailag és technikailag kitűnő
megoldást kínálnak minden szerelési helyzetre.
A távirányítós motor még több szabadságot nyújt és működtethető vele több más lehetséges kiegészító is. A
megbízható működés alapjai a hosszú élettartamú anyagok és a jó minőségű kidolgozás.

ERHARDT J
EGY TERMÉK, SOK LEHETŐSÉG

Design
Az ERHARDT J formáját tekintve időtlenül elegáns. A homlokprofil zárt állapotban
tökéletesen illeszkedik a tokhoz, mely így egységes látványt nyújt.

Teljes körű védelem
Ennél a tokozott napellenzőnél a teljes meghajtás és a ponyva behúzott állapotban
láthatatlan. Ezáltal maximális a védelem az időjárás hatásaival szemben, ugyanakkor
észrevétlen.

Könyökkarok a legnagyobb terheléshez
A hosszú élettartamot, a nagyfokú stabilitást és az extrém tartósságot a speciális,
acélból készült flyer lánccal felszerelt könyökkarok stabil mechanikája biztosítja.

Dőlésszög állítási lehetőségek
A napellenző 0° - 40° dőlésszöge egészen könnyen, fokozatmentesen állítható
az oldalsó fedés nyílásán keresztül. Így egyénileg állíthatja az árnyékolni kívánt
területhez.

Fény és kényelem
A praktikus fénysín a napellenző alsó oldalán speciális rögzítőkön helyezkedik el
és az optimális kivilágításról gondoskodik, főleg nagy felületeken. A kívánt fényerő
egyszerű szabályzóval tökéletesen állítható.

Rögzítő konzolok
A homlokzatra, mennyezetre vagy szarufákhoz szereléshez alkalmazott stabil rögzítő
konzolok jó minőségű alumíniumból készültek és ezáltal a napellenző biztonságos
tartását garantálják.

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.

