


 

ERHARDT V-SH ismertetőjegyei
Maximális méretek 600 x 240 cm (szélesség x magasság)

Függőleges árnyékoló rozsdamentes acél sodronyos 
megvezetés

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

Extra színek RAL színskála alapján

Textilválaszték •  Tibelly Ambiente kollekció* (poliészter)
•  Tibelly Classic kollekció* (akril)
• Tibelly Screen kollekció* (üvegszövet)
• Soltis 86 és 92 kollekció

Homlokzati árnyékoló • ablakra és ajtóra
• üvegfalakra

Kombinálható erkélyen 

és teraszon (oldalt)

• teraszfedések

• pergolaárnyékolók 

• télikertek

Különlegességek •  szabadalmazott forgókaros 
technológia (SH)

• filigrán szerkezet
• több árnyékoló sorolása lehetséges
• motor alapfelszereltség

ERHARDT V-SH
JELLEMZŐK

Választható kiegészítők

• rádiós motor távirányítóval

• szélérzékelő / fényérzékelő 

• PV modul, napelemes működtetéshez

TERASZÁRNYÉKOLÓKÁRNYÉKOLÓK

ELTOLHATÓ ÜVEGFALAK TERASZFEDÉSEK

További információ:
www.erhardt-arnyekolas.hu

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

Az Ön ERHARDT partnere

* méretfüggő



ERHARDT V-SH
FÜGGŐLEGES ÁRNYÉKOLÓ ACÉLSODRONY 
MEGVEZETÉSSEL



Az ERHARDT V–SH árnyékolót karcsú formatervezés és elegáns kivitelezés jellemzi. Ez a függőleges 

árnyékoló tökéletes megoldás üvegfalak, ablakok, ajtók árnyékolásához. Védelmet biztosít nem csak a nap, 

hanem belátás ellen is.  Az extrudált alumíniumból készült tokban visszahúzott állapotban a ponyva teljes 

mértékben védve van az időjárás ellen. 

Az ERHARDT V–SH túl a magas minőségű alkatrészeken hosszú élettartamú és ellenáll az időjárás 

viszontagságainak. Válassza ki igénye szerint az Önnek legmegfelelőbb textilt az ERHARDT Tibelly 

kollekcióból. Az ERHARDT Tibelly Screen és Soltis textilek kissé áttetszőek, de kívülről így is akadályozzák 

a belátást. Emellett optimális védelmet ad az UV sugárzás és a vakító napsugarak ellen, így kellemes 

fényviszonokat teremt  tv nézéshez, olvasáshoz.

ERHARDT V-SH 
TÖKÉLETES VÉDELEM NAP ÉS BELÁTÁS ELLEN



Filigrán formatervezés

A félköríves tokkal és az árnyékolót megvezető acél sodronnyal az ERHARDT V-SH 

különösen filigrán és modern megjelenésű. Ez a függőleges árnyékoló rengeteg 

építészeti stílushoz passzol, így az Ön házához is biztosan jól illeszkedik.

ERHART V-SH
EGY TERMÉK, SOK LEHETŐSÉG

Acél sodronyos megvezetés

A záróléc levezetése egy vékony, rozsdamentes acél sodronnyal történik, ez 

biztosítja a hibátlan és zavartalan működést.  

Szabadalmazott technológia

A V-SH árnyékolónál szabadalmazott technológia került beépítésre, aminek 

segítségével a ponyvát gyűrődésmentesen engedi ki és húzza be.   Egy forgókar 

mozgatás közben a textilt speciális helyzetben tartja, megakadályozva a 

ráncolódást, így a kiengedett árnyékoló teljesen sima és gyűrődésmentes marad. 

Nagy felületek

A kompakt építési mód kevesebb helyet igényel a napellenzők egymás mellé 

szerelése közben is. Így nagy felületeket is jól lehet árnyékolni.  

Motoros működtetés a nagyobb kényelemért

Az ERHARDT V-SH árnyékoló alapfelszereltsége a kapcsolós motor, de lehetőség 

van rádiós motorral is ellátni, így távirányítóval még kényelmesebben lehet 

működtetni. Újdonság a PV-modul, ami napelemes meghajtást tesz lehetővé. 



Tökéletes ablakárnyékoló

A filigrán szerkezet és a vékony acél sodronyos megvezetés tökéletesen illik 

nyílászáróihoz. Soltis textillel kellemes környezetet biztosíthat otthonának vagy 

irodájának. 

Made in Germany

Az ERHARDT valamennyi termékét a burtenbachi (Bajorország) üzemében 

gyártja. A lehető legszélesebb szolgálatáspaletta és az állandó minőségi kontroll 

garantálja a magas minőséget.


