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A NAGY TELJESÍTMÉNYŰ KAZETTÁS NAPELLENZŐ 
EGYEDÜLÁLLÓ TULAJDONSÁGOKKAL



ERHARDT KD 
A HATALMAS KAZETTÁS NAPELLENZŐ

A szövet és a technológia a kazettás napellenzőnél tökéletes védelmet kap egy zárt tokban. Ez kiváló vé-

delmet nyújt az időjárás viszontagságaival szemben. A tok megtartotta modern Bauhaus stílusát, így nagys-

zerűen beilleszthető bármilyen építészeti stílusba.

Ha Ön a maximális kihasználhatóságot a kényelemmel szeretné összekötni, akkor az ERHARDT KD kazettás 

napellenző a megfelelő választás. A napellenző szövet és a könyökkaros mechanika csukott állapotban egy 

minden oldalról záródó kazettában helyezkedik el.

Az ERHARDT KD kitűnően alkalmazható nagyobb árnyékolni kívánt felületen. Opcionálisan kapható hozzá 

egy Integrált LED- megvilágítás. A fény egyenletes és nagyon kellemes. Az ERHARDT KD leengedhető elővás-

zonnal is kapható az optimális takarás és napvédelem érdekében.



ERHARDT KD
EGY TERMÉK SOK LEHETŐSÉGEGY

Formatervezés

Az ERHARDT KD kazettás napellenző időtálló formájával könnyednek és elegáns-

nak hat. A napellenző a modern formatervezésnek köszönhetően könnyű és szin-

te alig látható. Ezáltal harmonikusan beleillik a környezetébe. Az ERHARDT KD 

kompakt szerkezete által nagy mértékben terhelhető, így nagyobb felületek ár-

nyékolására alkalmas.

Leengedhető elővászon a további védelem érdekében

Az első hosszabbító rúdban észrevétlenül beépíthető egy variálható szövet. Ezt 

függőlegesen 160 cm hosszan leengedve takaró- és árnyékoló elemként hasz-

nálhatjuk. A függőleges védelem rádiós motorral működtethető, ezáltal maximális 

kényelmet kínál.

Láncos könyökkarok a maximális terheléshez

A könyökkaroknál alkalmazott kiváló minőségű láncok hosszú élettartamot és ma-

gas szintű működést garantálnak. A technológia még rövid szélterhelés mellett is 

stabil és tartós marad.

Egyedi dőlésszög beállítás

A napellenző dőlésszöge 5° és 35° közötti szögben az Ön igényei szerint alakít-

ható. Az leárnyékolandó felületet így egyénileg tudja beállítani.

A textil és a technológia teljes körű védelme

A leengedhető elővásznú kazettás napellenzőnél visszahúzott állapotban a szö-

vettekercs és a komplett technológia nem látható. Így az észrevétlen megjelenés 

mellett garantált az időjárási viszontagságok ellen nyújtott maximális védelem. A 

szövet ragyogása és a folyamatosan működő technikai elemek így hosszú élettar-

tamnak örvendhetnek.



Világítás és kényelem, tokba zárva

A tokban észrevétlenül integrált LED-csíkok hangulatos légkört teremtenek teras-

zán. Így a fényerő szabályozó segítségével mindig a helyzethez igazodva állíthat-

ja be a világítást. Maximális kényelemhez juthat az opcionálisan kapható rádiós 

motor és a hozzá tartozó rádiós távirányító által, mellyel mind a napellenző, mind 

pedig a világítás irányíthatóvá válik.

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.

Több árnyékoló összesorolása

Az ERHARDT KD kiválóan alkalmas nagyméretű teraszok árnyékolására. Az árnyé-

kolt felület megnövelése két szerkezet sorolásával érhető el. Így a lefedhető terület 

1400 x 350 cm, a variovolantos rendszer esetében az 1300 x 325 cm. 
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ERHARDT KD 
RÁNÉZÉSRE

Az ERHARDT KD összes jellemzője

Maximális méret 
(szélesség x kinyitható 
felület hossza)

700 x 400 cm  
Variovolant-tal: 650 x 325 cm

Sorolt szerkezet:
Max. 1400 cm x 350 cm
Sorolt szerkezet variovolanttal:  
Max. 1300 cm x 325 cm

Kazettás napellenző A szövettekercs és a technológia 
teljesen 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)
»  Variovolant: Soltis, Tibelly Screen

Dőlésszög 5° - 35°

Összeszerelés » Mennyezetre szerelés
» Falra szerelhető

Az ERHARDT KD opcionális kiegészítő felszerelése

» Távirányító

» Szélautomatika/ napautomatika

» Rádiós rezgésérzékelő Somfy Eolis 3D

» Olvasztásos ragasztótechnológiával készült napellenző szövet

»  A kazettatokban elhelyezkedő LED-csík szabályozható, a 
kábelcsatornában pedig külső transzformátor elhelyezése 
lehetséges

» Infravörös hősugárzó (inkluzív rádiós fényszabályozó 
   kapcsolóval)

Különlegesség » Variovolant 160 cm
» Árnyékolás a nagyoktól
Lehetséges területek
» Variovolant rádiómotorral
» Alapkivitelben motorral
» Kiváló minőségű billenőkar 
csapágy

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


