


 

ERHARDT PM
RÖVIDEN 

ERHARDT PM ismertetőjegyei

Minimális szélesség 145 cm (szélesség) maximum 500 cm 
kinyúlással 

Maximális szélesség 650 cm (szélesség) maximum 450 cm 
kinyúlással

Maximális kinyúlás 500 cm (kinyúlás) maximum 600 cm 
szélességgel

Tokozott árnyékoló ponyva és a szerkezet 100%-osan 
védve

Szerkezet alapszínek • fehér (RAL 9016) 

• szürkealumínium struktúrált                             
(RAL 9007 finomstruktúr)

• antracit (DB 703) 

Extra színek RAL színskála alapján

Textilminta • Tibelly Ambiente kollekció (poliészter) 

• Tibelly Classic kollekció (akril)

• leengedhető árnyéktoldat 
(Variovolant): -Soltis

                     -Tibelly Screen 

textilszélek hegesztéses 
technológiával szegve

Zip rendszer alapfelszereltség 
(maximális ponyvaméret: 30m2)

Választható kiegészítők

• rádiós motor távirányítóval

• szélérzékelő/ fényérzékelő 

• esőérzékelő

• bővítési lehetőség Variovolanttal (integrált szolármodullal 
működtetve)

• LED lámpa tokra rögztve és/vagy  lefutó sínekbe integrálva

•  infrafűtés  (rádiós vezérléssel), falra szerelhető kivitelben

• oldalárnyékoló Z (ZIP-rendszerrel) és V-SH

TERASZÁRNYÉKOLÓKÁRNYÉKOLÓK

ELTOLHATÓ ÜVEGFALAK TERASZFEDÉSEK

További információ:
www.erhardt-arnyekolas.hu

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

Az Ön ERHARDT partnere

Dőlésszög 0-45° 

minimális dőlésszög az 
esővédelemhez: 15°

Különlegességek • nap és esővédelem

• 3-as szélellenállási osztály

• többféle beépítési lehetőség

• sorolás 2 részből 1 motorral

• sorolás 3 részből 2 motorral

• igény szerint több árnyékoló 
sorolható



ERHARDT PM
PERGOLA ÁRNYÉKOLÓ AZ IDŐJÁRÁS ELLENI 
MEGFELELŐ VÉDELEMRE

ERHARDT PM



Az ERHARDT PM pergola árnyékoló egy terasztető és egy napellenző kombinációjaként egyetlen 

gombnyomásra kínál napsütötte vagy éppen árnyékos teraszt az Ön számára.  Az ERHARDT PM filigrán 

kialakításával extra nagy árnyékoló képességével (maximum 30m2) tökéletes kültéri pergola számos 

időjárási körülményhez. Az ERHARDT számos világítási vagy függőleges árnyékolási lehetőséget kínál ezen 

napellenzőhöz. Az ERHARDT PM újdonsága az opcionálisan integrálható variovolant az első kereszttartóban. 

Tegye egyedivé teraszát a lehetséges egyénre szabott kialakításokkal!

ERHARDT PM
MAXIMÁLIS RUGALMASSÁG A TERASZÁHOZ



Design 

Az ERHARDT PM egy pergola napellenző kiváló minőségű alumínium tokkal, ami 

optimális, teljes védelmet nyújt a textil és a szerkezet részére. A tok végéhez 

oldalsó vezetősínek vannak rögzítve, amelyek tökéletesen kifeszítik a napellenzőt 

egészen az első oszlopokig. A vezetősínek oszlopokkal történő alátámasztása 

különösen stabillá teszik a pergola árnyékolót.  A klasszikus napellenzőkkel 

ellentétben ez az árnyékoló kifejezetten szeles helyekre is tökéletesen alkalmas. 

ERHARDT PM
EGY TERMÉK, SOK LEHETŐSÉG

Napellenző ponyva ZIP funkcióval

Az új vezetősín szabvány szerint mindig Zip-es módon kapcsolódik a textilhez. Ily 

módon nem alakul ki fénysáv a textil és az oldalsó vezetősín között. A Zip funkció 

30 m2-ig elérhető.

Egyszerű telepítés

A különböző konzolok lehetővé teszik a telepítést még az egyenetlen homlokzatokon 

is, ezekhez számos rögzítési lehetőség áll rendelkezésre. A tartóoszlop és a lefutó 

közötti funkcionális konzol modern megjelenést biztosít.

Kiegészítő nap és belátás elleni védelem

Az ERHARDT PM variovolanttal is felszerelhető.  A napellenző kényelmes 

működése érdekében az árnyékoló bármely oldala vizszintes áthidalóval és 

függőleges árnyékolóval egészíthető ki. Így ez egyetlen gombnyomással védelmet 

nyújt az alacsonyan fekvő naptól és a kíváncsiskodó szemektől. A szövet kifelé 

kilátást biztosít a kertbe, a napközbeni belátást viszont megakadályozza.

Sorolható szerkezet

Az ERHARDT PM sorolható. Ez azt jelenti, hogy nagyobb területek is 

leárnyékolhatóak több szerkezet tetszőleges számú összesorolásával. 



Világítás és fűtés a tökéletes hangulatért

A kiegészítőként választható LED világítás akár a tokban vagy a lefutósínekbe 

szerelve tökéletes megvilágítást biztosít. A opcionálisan rendelhető infra fűtőpanel 

gondoskodik a megfelelő hőmérsékletről, ami már rövid időn belül érezhető 

meleget ad. 

Made in Germany

Az ERHARDT valamennyi termékét a burtenbachi (Bajorország) üzemében 

gyártja. A lehető legszélesebb szolgálatáspaletta és az állandó minőségi kontroll 

garantálja a magas minőséget.


