


 

QUBE ARC
RÖVIDEN

Opcionálisan választható kiegészítők

• szél-, eső- és hőmérséklet érzékelő

• LED világítás a ponyvamerevítő profilokban

• infra fűtőpanel

• függőleges árnyékolás

• üveg tolóajtó

A QUBE Arc ismertetőjegyei

Maximális méretek 550 x 1000 cm*
oszlopok közötti tavolság maximum 
250cm
*601cm szélesség felett középső oszloppal és 

tetőben középső merevítéssel

Kivitelezési formák fali csatlakozással

Alkalmazási területek pergolák

Technológia • bóvdenes meghajtás és működtetés
• a motor kompatibilis a Somfy RTS és iO 
rendszereivel

Szerkezet alapszínek • fehér (RAL 9016) 
• szürkealumínium struktúrált                             
(RAL 9007 finomstruktúr)
• antracit (DB 703)

Extra színek RAL színskála alapján

Textilválaszték
• FLEXLIGHT SMART 6002
•  FLEXLIGHT OPAQUE 6002  

OSCURANTE/BLACKOUT
• PRECONTRAINT 502
• PRECONTRAINT 602
•  PRECONTRAINT 622  

OSCURANTE/BLACKOUT
• SOLTIS PROOF W96

További információ:
www.erhardt-arnyekolas.hu

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

PERGOLAÁRNYÉKOLÓK

TERASZFEDÉSEK

Az Ön ERHARDT partnere

ÁRNYÉKOLÓK

ELTOLHATÓ ÜVEGFALAK

Különlegességek • szabadonálló szerkezet
•  rejtett vízelvezetés az oszlopokon 

keresztül
• körbefutó csatornaprofil
•  szélellenállás 6-os osztályzatú az UNI 

EN 13561 szabvány szerint



QUBE ARC

Erlebnis. Outdoor. Life. 

QUBE ARC
DESIGN PERGOLA KÜLÖNLEGES 
TETŐFORMÁVAL



Az ERHARDT Markisen a QUBE szériával bővíti pergola választékát. A QUBE Arc napellenző bevezetésével növeli 

a pergola árnyékolók kínálatát. Íves tetőformájával nem csak a naptól, széltől és az esőtől óv, hanem megjelenése 

is igazán különleges. A mozgatható ponyvának köszönhetően az esővíz összegyűjtésére és elvezetésére szolgáló 

új rejtett csatornarendszer nagyon hatékonyvá teszi a pergolát, még nagyon heves esőben is. Textilek nagy 

választéka várja Önt (átlátszó, fényáteresztő vagy fényzáró), számos tartozék, mint a LED világítás, fűtés, 

függőleges napellenzők Zip-funkcióval és üveg tolóajtóval, melyeket oldalra lehet tolni, lehetővé téve, hogy a 

QUBE Arc az Ön egyéni szükségleteihez igazodjon.

QUBE ARC
KÜLÖNLEGES FORMÁJÚ NAPELLENZŐ



QUBE ARC
EGY TERMÉK, SOK LEHETŐSÉG

Rafinált tervezés

A QUBE Arc egy fodrozott tető a szép esztétika kialakítására. Ennek a 

dizájnterméknek kicsi a magassága és nincs szükség dőlésszögre. Drapériák 

nagy választéka teszi lehetővé az egyedi megjelenési formát az Ön ízlése szerint.

Funkcionalitás

Feltekert állapotban a napellenző fodros része olyan lesz, mint egy kis csomag, így 

zavartalanul élvezheti a napot. Az íves, vízálló ponyva merevítőit az oldalsó, vízszintes 

síneken bóvdennel, motoros meghajtás működteti. A kihúzott ponyva teljesen 

kifeszül, így biztosítva tökéletes vízzárást a szerkezetnek. Nyitott állapotban a textil a 

legkisebb helyet foglalva engedi teraszára a napfényt.

Hangulatfény szabályozható LED-del

A körbefutó csatornába épített LED-szalagok biztosítják a hangulatvilágítást, mely 

egy távirányítóval fokozatmentesen szabályozható.

Design

A QUBE Arc tervezésénél a hangsúly a harmonikus dizájon és a modern építészeti 

stílusnak megfelelő formán, valamint a nap elleni védekezésen volt. Ez tükröződik 

többek közt olyan részeken, mint a tartóoszlopok és a körbefutó csatorna 

találkozása, mely szinte alig látszik, mégis megfelelő statikai tartást biztosít.

Intelligens, rejtett vízelvezetés

A ponyva a vizet a körbefutó csatornába vezeti, ahonnan a víz az oszlopokba 

integrált lefolyón keresztül távozik. Eső után a lamellák nyitásakor a lamella a profil 

intelligens kialakítása miatt a vizet elvezeti, így Ön akkor is védve van.



Egyedi nyitási lehetőség

A fokozatmentes motorral működtetett vízzáró ponyvát bármely pozícióban meg 

lehet állítani, így változtatható az árnyékolni kívánt felület. A távirányító ehhez 

nagy fokú kényelmet biztosít.

Tesztelt, biztonságos rendszer

Minden anyagot, mechanizmust és konstruktív alkotóelemet szigorú tanúsító szervek 

teszteltek, akik állandóan figyelik és ellenőrzik a termelés minőségét. Az ERHARDT 

termékek CE-minősítéssel rendelkeznek az EN 13561 és EN 1090 szabvány szerint.  

A QUBE Arc pergola szélellenállása 6-os osztályzatú az EN 13561:2015 szerint. 

Megoldások minden beépítési helyzetre

Az alátámasztás nélküli nagy nyílások nagyon divatosak manapság az építészetben. 

Az Ön építési terveihez is kínálunk speciális megoldást, ilyen irányú igény esetén. 

Egy másik megoldás az épület felőli oldal zavaró alátámasztásának kiváltására egy 

fali konzol használata, mely harmonikusan illeszkedik a szerkezethez és a terhelést 

az építményre vezeti.


