ERHARDT TM, HS ÉS WG RÖVIDEN
ERHARDT TM

ERHARDT HS

ERHARDT WG

Alkalmazási mód

tetőre kívülről
tetőre belső oldalon

tetőre kívülről

tetőre kívülről

Maximális méretek
(szélesség x kinyúlás)

belülre: 600 x 450 cm
kívülre: 500 x 400 cm

650 x 600 cm

500 x 450 cm
600 x 400 cm

145 x 600 cm

80 x 450 cm

Minimális méretek
(szélesség x kinyúlás)
Szerelési technika

2 oldalsó sín távtartókkal
(75-500 mm magas)

2 oldalsó sín távtartókkal
(85-500 mm magas)

2 oldalsó, állítható sín
közvetlenül a záró

Alkalmazási terület

teraszfedések
télikertek
tetőablakok
bevilágító ablakok

teraszfedések
télikertek
tetőablakok
bevilágító ablakok

teraszfedések
télikertek
tetőablakok
bevilágító ablakok

Sorolási lehetőség

maximum 2 részből
2 árnyékoló meghajtása 1
motorral; lefutók sorolásával

maximum 2 részből
2 árnyékoló meghajtása 1
motorral; speciális dupla lefutó
sínnel

lefutók sorolásával, minden
árnyékoló saját motorral

Túlnyúlás

sínekkel, elöl maximum 100cm

sínekkel, elöl maximum 100cm

sínekkel elöl maximum 120cm,
oldal irányban120cm
oldalanként

Különlegességek

• alapfelszereltség a motor és a
Zip-rendszer
• többféle magasságú
tartókonzol szükség szerint
• rögzítőelemek belső oldali
szereléshez

• nagyon stabil, nagy felületek
árnyékolásához
• 1-4 részből álló sorolt
szerkezet duplasines
lefutókkal

• kétoldalt lehetséges túllógatás
• elegáns forma
• ponyvaszegély hegesztéses
technológiával

ÁRNYÉKOLÓK

TERASZÁRNYÉKOLÓK

ÜVEG TOLÓAJTÓ

TERASZFEDÉSEK

Az Ön ERHARDT partnere

További információ:
www.erhardt-arnyekolas.hu

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

ERHARDT TINTEGRAL - TERASZFEDÉS
MODERN FORMAVILÁG ÉS KIFINOMULT
TECHNOLÓGIA

ERHARDT TINTEGRAL - TERASZFEDÉS
A MODERN ÉS ELEGÉNS TERASZFEDÉS
Az ERHARDT TINTEGRAL teraszfedés nagyon meggyőző építészeti tervezésével, magas fokú stabilitásával és
hosszú élettartamával. A modern, szögletes formák, a rejtett esővízelvezetés harmónikus összképet alkot,
átgondolt, igényesen megtervezett részleteket mutat. Minden alkatrész rejtve van, az elegánsan megtervezett fedőprofilok láthatatlanná teszik a csavarokat, anyákat és a rögzítési pontokat. Továbbá számos napellenzőnk valamelyikével Ön a lehető legjobb nap és fény elleni védelmet érheti el. Minden ERHARDT
termék pontosan és gondosan illeszkedik egymáshoz annak érdekében, hogy megvalósíthassa személyre
szabott teraszfedését.

ERHARDT TINTEGRAL -TERASZFEDÉS
EGY TERMÉK, SOK LEHETŐSÉG

Design
A modern és elegáns tervezésű TINTEGRAL teraszfedés illeszkedik háza stílusához.A
szaruk, a falcsatlakozás és a csatornarendszer tökéletesen illeszkednek
egymáshoz. A teherhordó profil sem túlméretezett és kissé lekerekített élei finomít
a látványon, így az egész tető egységes képet mutat.

Rejtett vízelvezetés
A csatorna rendszer rejtve van: az esővíz az esővízcsatornán keresztül az oszlopra
integrált lefolyócsőbe folyik. Az integrált csatorna tisztításához egy kippattintható
fedél könnyíti meg a hozzáférést. A csatorna oldalán és a falcsatlakozásnál lévő
oldalsó takarólemez alján egy kis résen át távozni tud a szerkezet profiljaiba bejutó

150

100

víz.

Két különböző szaru
Két különböző magasságú szaru áll rendelkezésre a helyi adottságokhoz és a
statikai követelményekhez. Mindkét profil kialakítása lehetővé teszi, hogy LED
megvilágítás beépíthető vagy belső árnyékoló rögzíthető legyen.

Bármikor bővíthető
A teraszfedés oldalait üvegfalakkal beépítve, akár tejesen zárt ERHARDT-üvegház
is kialakítható. Lehetséges toló-üvegajtókkal, ablakokkal és ajtóval lezárni
az oldalakat, így egy teljesen szél és időjárásellen védett környezet alakul ki.
ERHARDT télikert- és oldalárnyékolókkal tökéletesen árnyékolhat és belátás ellen
is védelmet biztosít.

Választható kiegészítők
Beépíthető LED fényekkel vagy ifrafűtéssel saját igényeihez alakíthatja ki
környezetét. Legyen akár manuális vagy távirányítós működtetés, Ön dönti el,
melyik lehetőséget választja.

Új, többrészes fali rögzítőprofil
Az új rögzítési technika nagyfokú vízzárást biztosít. A többrészes profilban három
szinten vízelvető csatornák vannak kialakítva, így beltérben nem jelenhet meg víz.
A LED fénynek kialakított mélyedés, az oszlop rögzítésének lehetősége és a jól
megtervezett rendszer megkönnyítik a szerelést, mindezt maximális rugalmassággal ötvözve.

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.

