


 

ERHARDT Z
JELLEMZŐK

ERHARDT Z-R90 SH ERHARDT Z R105 I Z-E105 ERHARDT Z R125 I Z-E125

Maximális méretek
(szélesség x magasság)

600 x 240 cm Z-E105 600 x 240 cm 
Z-R105 300 x 300 cm 
és 400 x 220 cm

500 x 300 cm 

Tokmagasság 90 mm 105 mm 125 mm

Tok formája íves íves és szögletes íves és szögletes

Függőleges árnyékoló lefutókkal lefutókkal lefutókkal 

Szerkezet alapszínek

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

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

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

Extra színek RAL színskála alapján RAL színskála alapján RAL színskála alapján

Tesxtilválaszték
•  Tibelly Screen  

(üvegszálas)
• • •

Rádiós motor* • • •

PV-modul, napelemes működés* • • •

Szélérzékelő / fényérzékelő* • • •

Különlegességek •  rejtett Zip-rendszer
• magas szélállóság
•  szabadalmazott forgókar-

technológia (SH)

•  rejtett Zip-rendszer
• magas szélállóság
• tokba visszahúzható záróléc

•  rejtett Zip-rendszer
• magas szélállóság
• tokba visszahúzható záróléc

* opcionális

TERASZÁRNYÉKOLÓKÁRNYÉKOLÓK

ELTOLHATÓ ÜVEGFALAK TERASZFEDÉSEK

További információ:
www.erhardt-arnyekolas.hu

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

Az Ön ERHARDT partnere



ERHARDT Z 

ERHARDT Z
FÜGGŐLEGES ÁRNYÉKOLÓ 
ZIP-RENDSZERREL



A függőleges árnyékolók közül az ERHARDT Z sorozat a napellenző textilt hegesztett cipzárrendszeren 

keresztül vezetik le speciális lefutókban. A napellenző szövet és a vezetősín között nincs fényrés, ami zárt, 

dekoratív megjelenést biztosít. Ez az innovatív technológia jelentősen megnövelt szélstabilitást eredményez. 

Az ERHARDT Z sokféle felhasználási lehetőséget kínál függőleges napellenzőként. Az ERHARDT T100, 

T150 vagy TINTEGRAL terasz tetővel kombinálva tökéletes védelmet nyújt a nap és a szél ellen, ezzel kellemes 

légkört biztosít. Az ERHARDT Tibelly Screen kollekció nagy választéka áll rendelkezésre a napellenző egyedi 

tervezéséhez.

ERHARDT Z
SOKOLDALÚ FELHASZNÁLÁS



ZIP

Az ERHARDT ZIP oldalárnyékolóknál a textilt a hozzá hegesztett zipzár zárja össze 

a lefutóval.  Ez a megoldás rendkívül magas szélállóságot biztosít.

Különböző tok formák

A kicsi, extrudált alumínium profilból készült tokban az időjárástól teljesen védett 

helyen van a napellenző textil. A porfestett profilok és alkatrészek rendkívül 

ellenállnak az időjárás viszontagságainak. (lásd a hátlapon található táblázatot) 

Tokba visszahúzható záróléc

Az textil és a záróléc visszahúzott állapotban nem látható. A Z105 és 125 

modelleknél a záróléc teljesen visszahúzható a tokba és nem zavarja  a kilátást. 

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. 

Motoros meghajtás a nagyobb kényelem érdekében

Az ERHARDT Z napellenzők alapfelszereltségként kapcsolós motorral 

működtethetők. A könnyebb használat érdekében ez opcionálisan távirányítós 

rádiós motorral is felszerelhető. Újdonság a PV-modul, ami napelemes meghajtást 

tesz lehetővé és az árnyékoló minden telepítési helyzetben teljesen függetlenül 

működhet.

ERHART Z
EGY TERMÉK, SOK LEHETŐSÉG



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.

Tökéletes ablakárnyékoló

A filigrán  szerkezet és a vékony lefutósínek tökéletesen illeszkednek bármely 

nyílászáróhoz. Soltis textillel kellemes környezetet biztosíthat otthonának vagy 

irodájának. 


