
ERHARDT C

ERHARDT C
A KLASSZIKUS KAZETTÁS NAPELLENZŐ AZ ÖN 
EGYÉNI SZABADSÁGÁHOZ



Az ERHARDT C az ERHARDT ÁRNYÉKOLÁS klasszikus kazettás napellenzője. Már első pillantásra is le-

nyűgöző az ERHARDT C új kazettás kialakítása. A forma és a funkció harmonikusan találkozása minden 

építészeti stílushoz jól illeszkedik. Behúzott állapotban a kazetta szép kialakítása különösen láthatóvá válik. 

A textil és a szerkezet optimálisan védett az időjárástól a zárt tokban, így biztosítva a hosszú élettartamot. 

A műszaki lehetőségek sokoldalúak és tökéletesen alkalmazkodnak az Ön elképzeléseihez. Igény szerint 

gombnyomásra eldöntheti, hogy szabadidejét hűvös árnyékban vagy kellemes félárnyékban szeretné eltöl-

teni. Az ERHARDT C kellemes hangulatot teremt a teraszon a nap bármely időszakában. Élvezze a pihenés 

minden pillanatát az ERHARDT C alatt.

ERHARDT C
AZ ÚJ FORMÁBA ÖNTÖTT STÍLUS



Stílus

Első pillantásra meggyőző az ERHARDT C napellenző új kazettás kialakítása. A ka-

zetta és az oldalsó fedelek karcsú, lekerekített kialakítása tökéletesen illeszkednek 

egymáshoz. A napellenző teljes kialakítása filigrán és elegáns, optimálisan illesz-

kedve az építészeti stílusához.

ERHARDT C
A TERMÉK SOK LEHETŐSÉG

A textil és a szerkezet teljeskörű védelem alatt

A C kazettás napellenző szerkezete és a ponyvája visszahúzott állapotban nem 

látható. Az első profilba rögzített tömítésnek köszönhetően a kazetta vízálló, és így 

teljes védelmet nyújt nedvesség ellen. Ez maximális védelmet biztosít az időjárás 

viszontagságaival szemben, mindeközben viszont diszkrét megjelenés jellemzi.  A 

textil fényvisszaverő képessége és a szerkezet élettartama így hosszú ideig biz-

tosított.

Kényelmes működés

A maximális kényelem érdekében javasolt az árnyékolót rádiós motorral és távirá-

nyítóval megrendelni. Nagyobb biztonságot és szabadságot nyújt a rendelhető 

rezgésérzékelő is, amely biztosítja a napellenző behúzását nagyobb szélben. Ezen 

felül opcionálisan fényérzékelő is rendelhető.

Sokoldalú összeszerelési lehetőségek

Az ERHARDT C egy nagyon könnyen szerelhető napellenző. Nagyfokú rugalmas-

ság és az adott helyzethez való alkalmazkodás jellemzi, amit a sokrétű rögzítési 

lehetőségek tesznek lehetővé. Az ERHARDT C fali, mennyezeti, valamint szarufá-

ra rögzíthető konzolokkal is felszerelhető. 



A tökéletes esti hangulat megvilágítással és fűtéssel

Az opcionális LED-es megvilágításnak köszönhetően hangulatos esti órákat tölthet 

a teraszon. A szintén rendelhető infravörös fűtőberendezések kellemes meleget 

biztosítanak a hűvösebb napszakokban. A nyugtató meleg a bekapcsolás után 

már pillanatokon belül érezhető. Élvezze a szabadságot a legteljesebb mértékben.

CE Made in Germany

Az ERHARDT valamennyi termékét a burtenbachi (Bajorország) üzemében gyárt-

ja. A lehető legszélesebb szolgálatáspaletta és az állandó minőségi kontroll ga-

rantálja a magas minőséget.





 

ERHARDT C
RÁNÉZÉSRE

Az ERHARDT C összes jellemzője

Maximális méret
650 x 350 cm (szélesség x ki-
nyúlás)

Kazettás napellenző a textil és a szerkezet teljesen 
védve van

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)
»  A napellenző textil opcionálisan 

hegesztett technológiával is 
készülhet 

Dőlésszög 5°- 45°

Különleges sajátosságok »  mozgatható tartókonzolok: rugal-
mas rögzítési lehetőségek

» a kazetta tökéletes záródása

Az ERHARDT C opcionális kiegészítő felszerelése

»  Motor (opcionálisan vezeték nélküli távirányítóval) 

»  Szélérzékelő / fényérzékelő

»  Rezgésérzékelő 

»  Led világítás (opcionálisan szabályozható)

»  Infravörös fűtőtest (szabályozható)
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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


