


 

Az ERHARDT Q minden ismertetőjegye

Maximális méretek 700 x 400 cm (szélesség és kinyúlás)

árnyéktoldattal: 650 x 325 cm 
(szélesség és kinyúlás)

Technológia alacsony zajkibocsátású, villanymotor, 
láncos árnyékoló

Tokozott napellenzők ponyva és vezérlés 100%-osan védve

Szerkezet alapszínek • fehér (RAL 9016)  

• alumíniumszürke                            
(RAL 9007 finomstruktúr)

• antracit (DB 703)

Választható színek minden RAL-színárnyalat lehetséges

Textilminta • Tibelly Ambiente kollekció (poliészter) 

• Tibelly Classic kollekció (akril)

• árnyéktoldat: Soltis

Dőlésszög 5°- 35°

Különlegességek • modern, szögletes formatervezés

• motor alapfelszereltség

• különösen stabil (nagy felületeken 
lehetséges

• árnyéktoldattal is (Variovolant)

Az ERHARDT Q választható kiegészítői

• rádiós motor távirányítóval

• szél-érzékelő automatika/ fény-érzékelő automatika 

• rádiós-rezgésérzékelő 

• tokban elhelyezett szabályozható LED-szalag

• ponyvaszélek hegesztéses technológiával szegve

• Infrafűtés (szabályzóval) 

• árnyéktoldat (Variovolant) rádiós motorral

További információ:
www.erhardt-arnyekolas.hu

Bemutatóterem:
Sopron, Határdomb u. 2. (Alphapark)
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ERHARDT Q 
MODERN, SZÖGLETES FORMA  
SZÁMOS FELSZERELTSÉGGEL ÉS 
KÉNYELEMMEL



Az ERHARDT Q tokja megőrzi a modern Bauhaus-design stílusát és ezáltal tökéletesen illeszkedik minden 

modern építészeti stílusba. Az ERHARDT Q a legújabb mérnöki tudással átgondolt napellenző, mely jó 

minőségű anyagokból készül. Különleges stabilitása és csavarási merevsége kiváló. Ez a tokozott napellenző 

különösen erős és hosszú élettartamú, és a nagyobb felületekhez is megfelelő. A ponyva és a technológia 

teljesen védett a tokban behúzott állapotban és ezáltal tökéletes védelmet nyújt az időjárás hatásaival szemben.

Alapfelszereltségben az ERHARDT Q motoros kivitelben kapható. Opcionálisan egy rádiómotor áll 

rendelkezésre és a tokban pedig szabályozható LED-Stripe-ek a kellemes megvilágítás érdekében. A 

függőleges terület belátás elleni és nap elleni védelme érdekében az ERHARDT Q-t Variovolant-tal lehet 

felszerelni. Ez ugyanúgy működtethető, mint a fő napellenző. Kényelmesen rádióadóval.

ERHARDT Q

A LEHETŐ LEGNAGYOBB KÉNYELEM MODERN 
BAUHAUS-DESIGN-NAL



Design

Négyszögletes, egyenes, modern. Így az ERHARDT Q a megfelelő napellenző 

az Ön exkluzív teraszának. A design kitűnően illeszkedhet házának modern 

építészetébe és fénypontjaként egészíti ki.

ERHARDT Q

EGY TERMÉK, SOK LEHETŐSÉG

Teljes körű védelem a vászonnak és meghajtásnak

A ponyva és a meghajtás teljesen védett a tokban behúzott állapotban és ezáltal 

tökéletes védelmet nyújt az időjárás hatásaival szemben.

Napellenző árnyéktoldattal (Variovolant) a széleskörű védelemért

Az ERHARDT Q Variovolant-tal is kapható az optimális belátásgátlásért 

és nap elleni védelemért. A Variovolant-tal felszerelt napellenző ugyanúgy 

működtethető, mint a fő napellenző. Kényelmesen, az alapfelszerelésként 

kapható rádióadóval.

Kényelem

Számos választható tartozék teszi teljessé az ERHARDT Q napellenzőt és így 

gondoskodik a legmagasabb kényelemről és biztonságról. A szabályozható 

LED-fények hangulatos környezetről gondoskodnak az esti órákban. Még több 

biztonságról gondoskodik egy rezgésérzékelő, mely erős szélben önállóan 

bezárja a napellenzőt. A maximális kényelem elérése végett távirányítós 

rádiómotoros  kivitelezést ajánlunk.

ERHARDT Tibelly anyagok

Az ERHARDT Tibelly kollekciója több, mint 300 szövetet kínál napellenzőihez. 

Válasszon egy szövetet az Ambiente (poliészter), a Classic (akril) kollekciókból, 

vagy az árnyéktoldatot a Soltis-ból és tegye személyessé kedvenc helyét.



Dőlésszög állítási lehetőségek

Az 5° - 35° közti dőlésszöggel az ERHARDT Q illeszkedik az Ön teraszához és 

optimális védelmet nyújt.

Made in Germany

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

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


