


 

Az ERHARDT SD ismertetőjegyei

Maximális méretek 700 x 400 cm (szélesség és kinyúlás)

leengedhető árnyéktoldattal:               
650 x 325 cm (szélesség és kinyúlás)

Tokozott napellenzők ponyva és vezérlés 100%-osan védett

Szerkezet alapszínek • fehér (RAL 9016)  

• szürkealumínium struktúrált                           
(RAL 9007 finomstruktúr)

• antracit (DB 703)

Extra színek minden RAL-színárnyalat lehetséges

Textilminta • Tibelly Ambiente kollekció (poliészter) 

• Tibelly Classic kollekció (akril)

• leengedhető árnyéktoldat: Soltis

Dőlésszög 5°- 35°

Különlegességek • csak 15cm tokmagasság

• sorolási lehetőség

• különösen stabil (nagy felületeken 
lehetséges

• leengedhető árnyéktoldat (Variovolant) 
motorral is elérhető

• jó minőségű billenőkar tartó

Az ERHARDT SD választható kiegészítői

• motor (opció: rádiós motor távirányítóval)

• szél-érzékelő automatika/ fény-érzékelő automatika 

• rádiós-rezgésérzékelő 

• ponyvaszélek hegesztéses technológiával szegve

• infrafűtés (teljesítmény szabályzóval) 

• leengedhető árnyéktoldat (Variovolant) rádiós motorral

• opcionális szegéllyel

További információ:
www.erhardt-arnyekolas.hu

Bemutatóterem:
Sopron, Határdomb u. 2. (Alphapark)
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Az Ön ERHARDT partnere
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ERHARDT SD 
RÖVIDEN



ERHARDT SD 
MAXIMÁLIS VÉDELEM KARCSÚ 
FORMATERVEZÉSBEN



A szabadidő eltöltés az otthonunk teraszán vagy az erkélyen az a fajta időtöltés, melyet az ember zavartalanul 

szeretne élvezni. Az ERHARDT SD tokozott napellenző a helyes választás abban az esetben, ha a maximális 

kihasználtságot a kényelemmel szeretné összekötni.

maximális 700 x 400 cm-es méretével (szélesség és kinyúlás) az ERHARDT SD kitűnő nagy felületek 

árnyékolásához. Ahhoz, hogy megvédje az Ön magánszféráját és óvja Önt a kíváncsi tekintetektől, az ERHARDT 

SD árnyéktoldattal (Variovolant) is kapható. Ezáltal egy csodálatos pihenőhely keletkezik a szabadban. A 

napellenző ponyva és a karok meghajtása behúzott állapotban tökéletesen zártan helyezkednek el a tokban és 

ezáltal teljesen védettek.

ERHARDT SD

SOKOLDALÚ NAPELLENZŐ MINDEN IGÉNYNEK



Design

ERHARDT SD tokozott napellenző elegáns és modern hatású. Az innovatív 

tervezés által a napellenző tökéletesen illik az Ön környezetébe. Az ERHARDT 

SD kompakt építési módja miatt nagyon terhelhető és ezáltal nagy felületekhez is 

alkalmas.

Leengedhető árnyéktoldat a széleskörű védelemért

A 160 cm-ig leengedhető árnyéktoldat (Variovolant) a belátás gátlásért és az 

optimális nap elleni védelemért. Ezzel a napellenzővel nem csak tökéletes 

védelemhez jut alacsony napállás esetén, hanem megvédi Önt mások kíváncsi 

tekintetétől is.

ERHARDT SD

EGY TERMÉK, SOK LEHETŐSÉG

Dőlésszög állítási lehetőségek

A napellenző dőlésszöge 5°-35°  között állítható, így a mindenkori igényekhez 

igazodik. 

Teljes körű védelem a vászonnak és a meghajtásnak

Tokozott napellenzőknél behúzott állapotban sem a karok, sem a ponyva nem 

látható. Ezáltal maximális a védelem az időjárás hatásaival szemben, ugyanakkor 

alig észrevehető. Így a szövet és a meghajtás is időálló marad.

Könyökkarok a legmagasabb terheléshez

A hosszú élettartamot, a nagyfokú stabilitást és az extrém tartósságot a speciális, 

acélból készült flyer lánccal felszerelt könyökkarok stabil mechanikája adja.



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.

Fény és kényelem, a tokban

A tokba beépített LED-csíkok a terasz hangulatáról gondoskodnak. Beállíthatja az 

optimális fényt a szabályzó funkció segítségével. A beépített rádiómotor maximális 

kényelmet biztosít a hozzátartozó távirányítóval, mellyel a napellenzőt és a fényt 

is szabályozhatja. 


