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TERASZÁRNYÉKOLÓK

TERASZFEDÉSEK

Az Ön ERHARDT partnere

ÁRNYÉKOLÓK

ELTOLHATÓ ÜVEGFALAK

Az ERHARDT S ismertetőjegyei

Maximális méretek 600 x 300 cm (szélesség és kinyúlás) 

Nyitott könyökkaros 
napellenző 

ponyva és meghajtás nyitottan vannak, 
választható felső burkolat időjárás elleni 
védelemként

Szerkezet alapszínek • fehér (RAL 9016) 

• szürkealumínium struktúrált                          
(RAL 9007 finomstruktúr) 

Textilválaszték • Tibelly Ambiente kollekció (poliészter) 

• Tibelly Classic kollekció (akril) 

• opció: ponyvaszélek hegesztéses 
technólógiával szegve

Dőlésszög 5° – 45° 

5° – 55° Variomatic-váltóval

Különlegességek • árnyéktoldat (Volant) alapfelszereltség  
(különböző formák választhatók)

• keskeny homlokprofil

• sorolási lehetőség

• Variomatic-váltó (dőlésszög állítás)

Az ERHARDT S választható kiegészítői
• rádiós motor távirányítóval

• szélérzékelő / fényérzékelő 

• rádiós rezgésérzékelő 

• textilszélek hegesztéses technológiával szegve

• világítás (opció: szabályozóval)

• infrafűtés (teljesítmény szabályzóval) 

• Variomatic-váltó

• eső elleni védőtető

ERHARDT S 
RÖVIDEN



ERHARDT S 

ERHARDT S
KLASSZIKUS NYITOTT KÖNYÖKKAROS 
NAPELLENZŐ



Az ERHARDT S nyitott könyökkaros napellenző egyáltalán nem igényel tokot. A meghajtás és a ponyva teljesen 

látható. Professzionális megoldást jelent védett helyek nap elleni védelmére. Mivel a szövettengely teljesen 

nyitott, első sorban akkor ajánlott, ha a ponyva és technológia időjárással szembeni védelmét az építészeti 

adottságok biztosítják, pl. erkély alatti szerelés esetén, vagy a tetőzet túlnyúló részei alatt. A közvetlen időjárási 

hatásoktól egy kiegészítőként kapható alumínium tető védi a behúzott napellenzőt. Az ERHARDT S nagyon 

stabil és mégis elegáns. A technológia és a jó minőségű anyagok felhasználása a legmagasabb élettartamot 

garantálja. Az napellenző alapfelszereltségben volanttal kapható. Különböző formák állnak rendelkezésre.

ERHARDT S

KLASSZIKUS NYITOTT KÖNYÖKKAROS NAPELLENZŐ

SOKFÉLE ALAKÍTÁSI LEHETŐSÉGGEL



Nyitott tervezés

Az ERHARDT S új lendületet és stílust kölcsönöz az Ön teraszának vagy az erkélyének 

nyitott, modern és funkcionális tervezésével. A védett részben a napellenző elegáns 

és észrevétlen, az erkély vagy a ereszalj alatt alig látható.

ERHARDT S

EGY TERMÉK, SOK LEHETŐSÉG

Rögzítési megoldások igény szerint

Mindegy, hogy homlokzatra, mennyezetre, vagy szarufához rögzítésről van szó. 

Minden szituációhoz megfelelő, extrudált alumíniumból készült rögzítő konzolok 

különböző felszerelési lehetőségeket tesznek lehetővé.

Volantformák

Volantnak nevezik a homlokprofilnál lévő rövid anyagszegélyt. Nyitott könyökkaros 

napellenzőknél jellemző kivitelezés, és elegánsan eltakarja a meghajtást. Mivel a 

volant télen is látható, a legjobb az, ha színben illeszkedik a ház homlokzatához 

és a közvetlen környezethez. A választható egyenes és hullámos variációk mellett 

kívánság szerint kérhető formája.

Eső elleni védőtető

Szükség esetén beépíthető egy esővédőtető. Az extrudált alumíniumból készült, 

mutatós esővédőtető alatt az ERHARDT S behajtott ponyvája minden időben 

optimálisan védett.

Variomatic-váltó

A Variomatic-váltóval fokozatmentesen lehet változtatni a dőlésszöget 5° és 55° 

között. 55 °-os dőlésszögnél a napellenző ferdén megy lefelé.  Mindegy, hogy 

optimális nap elleni védelemként, vagy belátás gátlóként használja, a Variomatic-

váltó sok lehetőséget kínál.



Kényelem

Hozza létre személyes atmoszféráját az ERHARDT opcionálisan kapható 

tartozékaival. A szabályozható LED fénysínek, egy infrafűtőtest a hűvös estékre 

vagy egy rádióvezérlésű motor növelik a kényelmet és megkönnyítik a vezérlést.

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.


