ERHARDT K

ERHARDT K
A KOMPAKT KAZETTÁS NAPELLENZŐ

ERHARDT K
ÁLTALÁNOS VÉDELEM A LEGKISEBB HELYEKEN
A mindössze 13 cm magasságú kompakt kazettás napellenző - ideális erkélyekhez és kis teraszokhoz.
Kikapcsolódás és a szabadidő élvezete az otthoni teraszon vagy erkélyen-egy darabka életminőség, amelyet
zavartalanul szeretnénk élvezni.
Ha Ön a napellenző szövet maximális védelmét szeretné, akkor az ERHARDT K kazettás napellenző a megfelelő választás. A napellenző szövet és a komplett karos mechanika csukott állapotban egy minden oldalról
záródó kazettában helyezkedik el.
Az 550 x 300 cm-es beépíthető méretével (szélesség x kinyitható felület hossza) az ERHARDT K ideális
erkélyekhez és teraszokhoz. A tokban észrevétlenül integrált LED-csíkok hangulatos légkört teremtenek teraszán.

ERHARDT K
A TERMÉK SOK LEHETŐSÉG
Formatervezés
Az ERHARDT K kazettás napellenző lenyűgöz kompakt felépítésével és modern
kialakításával. A formatervezés során különös hangsúlyt fektettek a zárt állapotú
napellenző minimális megjelenésének, mindezt maximális funkcionalitással. Ezáltal ez a napellenző harmonikusan beleillik a környezetébe és minimális figyelmet
irányít a kazettára.

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.

Könyökkarok a maximális terheléshez
A kiváló minőségű csuklós szalagkar stabil mechanikája hosszú távon garantálja
a magas szintű stabilitást és a rendkívüli terhelhetőséget.

Egyedi dőlésszög beállítás
A napellenző dőlésszöge 0°- 40° közötti szögben (motoros irányításnál) az Ön igényei szerint alakítható. Az leárnyékolandó felületet így egyénileg tudja beállítani.
Egy kurbli segítségével történő manuális kezelés esetén a beállítás 0°- 30° közötti

13 cm

szögben lehetséges.

Mindössze 13 cm-es kazetta magasság
A mindössze 13 cm-es kazettamagasságú kompakt kialakításnak köszönhetően a
napellenző még a legkisebb helyeken is - a számos telepítési lehetőségnek köszönhetően - tökéletesen integrálható.

Világítás és kényelem
A tokban észrevétlenül integrált LED-csíkok hangulatos légkört teremtenek teraszán. Így a fényerő szabályozó segítségével mindig a helyzethez igazodva állíthatja be a világítást. A fényszabályozáshoz használható külső transzformátor egy
alumíniumból készült, elkülönített tokban kaphat helyet, melynek színe a napellenzőével megegyező. Maximális kényelemhez juthat az opcionálisan kapható
rádiós motor és a hozzá tartozó rádiós távirányító által, mellyel egyben mind a
napellenző, mind pedig a világítás irányíthatóvá válik. A szél- és napérzékelők opcionálisan kaphatók.

CE Made in Germany
Az ERHARDT Markiesenbau minden termékét Burtenbach-ban (Bajorország)
gyártja. A magas minőséget a lehető legjobb szervizelés és az állandó gyártásellenőrzés garantálja.

ERHARDT K
RÁNÉZÉSRE
Az ERHARDT K összes jellemzője
Maximális méret

550 x 300 cm (szélesség x kinyitható felület hossza)

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)

Dőlésszög

Motoros felszereltségnél 0-40°
kézi irányításnál 0-30°

Szerelés

» Mennyezetre szerelhető
» Falra szerelhető
» Utólagos telepítés

Különleges sajátosságok

»Ideális erkélyekhez és teraszokhoz
»Motoros alapfelszereltséggel
»Alacsony szerelési magasság,
mindössze 13 cm-es kazetta
magasság
»Egyszerű formatervezés

Az ERHARDT K 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)
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