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ERHARDT J
A MEGGYŐZŐ KAZETTÁS NAPELLENZŐ



ERHARDT J 
AZ UTOLSÓ RÉSZLETEKIG JÓL ÁTGONDOLT

A kazettás napellenző behúzott állapotában a szövettekercs és a technikai elemek teljesen láthatatlanok. Így 

az észrevétlen megjelenés mellett garantált az időjárási viszontagságok ellen nyújtott maximális védelem.

Az integrált esőelvezető egy további kifinomult részlet. Ezenkívül ez a napellenző különböző felszerelési le-

hetőségeket kínál különböző konzolokkal. Az alapfelszereltségként beépített motorvezérlés növeli a használat 

során a komfortérzetet. A tömítő ajak lehetővé teszi a kíméletes záródást.

Az oldalsó részek exkluzív króm változata opcionálisan választható. A még nagyobb szabadság érdekében 

a rádiós távirányító opcionálisan rendelhető. A kiforrott működésnek a hosszú élettartamú anyagok és azok 

kiváló minőségű feldolgozása az alapja. A kiegészítő felszerelések nagy választéka: Keresse fel ERHARDT 

szakkereskedőjét, aki értékes tippeket adhat Önnek.



ERHARDT J
EGY TERMÉK SOK LEHETŐSÉG

Formatervezés 

Az ERHARDT J sajátos formanyelvezetével időt állóan elegáns. A kinyúló rúd 

zárt állapotban teljesen illeszkedik a kazettához, amelyet így egységként érzékel-

hetünk.

Könyökkarok a maximális terheléshez

A középső karízületben lévő stabil mechanizmus és egy speciális, rozsdamentes 

acélból készült lánc biztosítja a tartósságot, a nagy stabilitást és a rendkívüli te-

herbíró képességet.

Teljes körű védelem

A kazettás napellenző behúzott állapotában a szövettekercs és a technikai elemek 

teljesen láthatatlanok. Így az észrevétlen megjelenés mellett garantált az időjárási 

viszontagságok ellen nyújtott maximális védelem.

Világítás és kényelem

A praktikus fényléc speciális konzolok segítségével kerül rögzítésre a napellenző 

alján, ezzel optimális megvilágítást biztosít akár nagy felületeken is. A világosság 

egy egyszerű fényerő szabályozóval könnyen beállítható.

Egyedi dőlésszög beállítás

A napellenző dőlésszöge 0 ° - 40 ° között könnyedén állítható fokozat nélkül az 

oldalsó fedél nyílásán keresztül. Az leárnyékolandó felületet így egyénileg tudja 

beállítani.



Rögzítő konzolok

A falra, mennyezetre és tetőgerendára szerelhető stabil rögzítő konzolok kiváló 

minőségű alumíniumból készülnek, ezáltal garantálják a napellenző biztonságos 

rögzítését minden szerelési helyzetben.

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.





m
up

ro
ej

 | 
S

ta
nd

 0
2/

20
21

ERHARDT J 
RÁNÉZÉSRE

Opcionális kiegészítő felszerelése

» Távirányító

» Szélautomatika/ napautomatika

» Rádiós rezgésérzékelő

» Fénysínek (opcionálisan fényszabályozóval)

» Infravörös hősugárzó (inkluzív rádiós fényszabályozó 

   kapcsolóval)

» Olvasztásos ragasztótechnológiával készült napellenző szövet

Az Erhardt J összes jellemzője
Maximális méret 500 x 325 cm (szélesség x kinyitható 

felület hossza)

Technológia alacsony zajszintű elektromos motor,
csuklós karok lánccal

Kazettás napellenző A szövettekercs és a technológia telje-
sen védett

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)

Dőlésszög 0°-40°

Különleges sajátos-
ságok

» Motoros alapfelszereltséggel
» Rejtett vízelvezetés
» A kazetta csendes záródása
» Különböző konzolok a különböző 
szerelési lehetőségekhez

 

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


