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ERHARDT BS
TELJESÍTSE BE ÁLMÁT SAJÁT, EGYEDI
NAPELLENZŐJÉRŐL.

Az ERHARDT BS optimális megoldást kínál minden igényhez. Legyen akár erkélyfödém vagy tetőnyúlvány 

alatt védve, szabadon felfüggesztve minden időjárási körülménynek kitéve, vagy 2 szintet beárnyékolva a 

Variovolant által. Az ERHARDT BS egyaránt használható nyitott csuklós karos napellenzőként a védett terü-

leten és szabadtéri időjárás esetén egy kiegészítő esővédő tetőn keresztül és / vagy teljesen zárt rendszer-

ként. A szövet és a technikai elemek teljes védettek. A függőleges terület optimális kilátás és napfény elleni 

védelme érdekében az ERHARDT BS rendszer felszerelhető a »Deluxe« változatban kapható Variovolant-tal. 

Ez éppúgy, mint a fő napellenző, rádió motoros távirányítóval kényelmesen mozgatható. A napellenző alap-

felszereltségéhez hozzátartozik a szegély, amely opcionálisan egy formatervezett elülső profillal is kapható.



Formatervezés 

Az ERHARDT BS kifinomultsága az egyszerűségben és a modulokból álló felépítés-

ben rejlik. A védelem és a formatervezés a szükség szerinti igényekhez igazítható.

Kiváló minőségű könyökkarok

Az extrudált alumíniumból készült könyökkarok biztosítják a szövet tökéletes 

megfeszítését. A csuklós karok alapfelszereltségként karbantartást nem igénylő 

rozsdamentes acéllánccal vannak felszerelve.

Variovolant a további védelem érdekében

Az opcionálisan kapható Variovolant védelmet nyújt az alacsony napállás és a 

kíváncsi tekintetek ellen. Függőlegesen 160 cm-ig leengedhető. A Variovolant a fő 

napellenzőtől függetlenül működik.

ERHARDT BS-RENDSZER 
EGY TERMÉK SOK LEHETŐSÉGEGY 

ERHARDT BS-D – esővédő tetővel

A könyökkaros napellenző az alapvédelmet szolgáló esővédő tetővel. Ezáltal a 

feltekert szövet felülről védve van az időjárás káros hatásaitól. A BS-D filigrán 

kinyúló textilszegélyes profilja rengeteg kialakítási lehetőséget kínál, a »Deluxe« 

verzió pedig egy formatervezett elülső profillal rendelkezik.

Sokféle felszerelhetőség

Az ERHARDT BS minden változata fali konzollal, mennyezeti- vagy gerendarög-

zítéssel is kialakítható. Az ERHARDT BS rögzítésének különféle típusai több szer-

kezeti követelmény mellett is lehetővé teszik a felszerelést.



ERHARDT BS-H - esővédő tetővel és alsó védőtokkal ellátva

Az Erhardt BS-H komplett védelmet nyújt a feltekert napellenző textil és a kom-

plett technika részére. Ennél a változatnál csukott állapotban csak a könyökkarok 

maradnak alulról láthatóak.

CE Made in Germany

Az ERHARDT Markiesenbau minden termékét Burtenbach-ban (Bajorország) 

gyártja. A magas minőséget a lehető legjobb szervizelés és az állandó gyártásel-

lenőrzés garantálja.



ERHARDT BS ERHARDT BS-D ERHARDT BS-H

Az ERHARDT BS egy nyitott, összecsuk-
ható karos napellenző. A szövetfüggöny 
eltakarja a hajtókarok látványát.

Az ERHARDT BS-D megfelel az alap-
modell BS-nek, de a szövetet felül-
ről egy kiegészítő esővédővel védi. A 
pontos zárás érdekében a BS-D kiváló 
minőségű billenőkarcsapággyal van 
felszerelve.

Az ERHARDT BS-H a teljes szövetet 
és a mechanikát egy esővédővel és 
egy kiegészítő alsó héjjal védi. A pon-
tos zárás érdekében a BS-H kiváló 
minőségű billenőkarcsapággyal van 
felszerelve.

Az ERHARDT BS "Deluxe" a szövetből 
készült fodros fodor helyett egy maga-
sabb kivágott profillal rendelkezik.

ERHARDT BS-D »Deluxe« ERHARDT BS-H »Deluxe« 

ERHARDT BS 
Variovolant-tal. Ez 
160 cm hoss-
zúságig meghos-
szabbítható. Vari-
ovolantként csak 
Soltis szöveteket 
használnak.

ERHARDT BS 
»Deluxe«
Itt a Variovolant a 
magasabb kiesési 
profilba van integ-
rálva.

ERHARDT BS-D 
Variovolant

ERHARDT BS-D 
»Deluxe«  
Variovolant

ERHARDT BS-H
Variovolant

ERHARDT BS-H 
»Deluxe«
Variovolant



 

Az ERHARDT BS-System összes jellemzője

Maximális méretek 700 x 400 cm (Szélesség x kinyit-

ható felület hossza) 

»Deluxe« Variotextillel:  

700 x 350 cm (Szélesség x kinyit-

ható felület hossza)

Tervezési változatok » BS – Nyitott könyökkaros napel-
lenző

»  BS-D – részben zárt, összecsuk-
ható karos napellenző esővédő 
tetővel

»  BS-H – zárt, összecsukható ka-
ros napellenző esővédő tetővel 
és alacsonyabb héjprofillal

A váz színe » fehér (RAL 9016)
» szürke alumínium szerkezet (RAL 
9007 finomszerkezet)
» antracit (DB 703)

A választott szín bármilyen RAL szín lehetséges

Anyagminták » Tibelly Ambiente kollekció  
(Poliészter)
» Tibelly Classic kollekció (akril)
» Variovolant: Soltis szövet

Dőlésszög 5° - 40°

Opcionális kiegészítő felszerelése

» Motorvezérlés 

» Távirányítás 

» Szélautomatika/napautomatika

» Rádiós rezgésérzékelő

» Olvasztásos ragasztótechnológiával készült napellenző szövet

» Infravörös hősugárzó (inkluzív rádiós szabályozó kapcsolóval)

»  Leengedhető elővászon (Variovolant) »Deluxe« modellben is 

kényelmes dőlésszög beállítása a Variomatic segítségével

» »Deluxe« verzió: Textilszegély helyett formatervezett elülső profil

ERHARDT BS-RENDSZER 
RÁNÉZÉSRE
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Látogass meg minket:
www.erhardt-markisen.de/hu | info@erhardt-arnyekolas.hu

ERHARDT Magyarország Kft.

Határdomb u. 2. - Alphapark

9400 Sopron Magyarország

Tel: +36 70 423 8499

Különleges sajátosságok » 15 cm-es kazetta magasság
»   Nagy területek árnyékolása 

lehetséges 
»  Variovolant opcionálisan rá-
diómotoros felszereltséggel is 
kapható

» Összekapcsolható
» Sokféleképpen variálható


