
ERHARDT PM

ERHARDT PM
A PERGOLA NAPELLENZŐ A TIÉDÉRT
RUGALMAS IDŐJÁRÁS ELLENI VÉDELEM



A pergola napellenző ERHARDT PM egy terasztető és egy napellenző kombinációjaként egyetlen gomb-

nyomásra kínál napsütötte vagy éppen árnyékos teraszt az Ön számára.  Az ERHARDT PM filigrán kial-

akításával extra nagy árnyékoló képességével (maximum 30m2) tökéletes kültéri partner számos időjárási 

körülményhez. Az ERHARDT számos világítási lehetőséget vagy függőleges árnyékolási lehetőséget kínál 

ezen árnyékolóhoz. Az ERHARDT PM újdonsága az opcionálisan integrálható variovolant az első kereszt-

tartóban. Tegye egyedivé teraszát a lehetséges egyénre szabott kialakításokkal!

ERHARDT PM
MAXIMÁLIS RUGALMASSÁG KEDVENC HELYÉN



Tervezés 

Az ERHARDT PM egy pergola napellenző kiváló minőségű alumínium kazettával, 

optimális, teljes védelmet nyújt a textil és a szerkezet részére. A tok végéhez ol-

dalsó vezetősínek vannak rögzítve, amelyek tökéletesen kifeszítik a napellenzőt 

egészen az első oszlopokig. A vezetősínek oszlopokkal történő alátámasztása 

különösen stabillá teszik a pergola árnyékolót.  A klasszikus napellenzőkkel el-

lentétben ez az árnyékoló kifejezetten szeles helyekre is tökéletesen alkalmas. 

ERHARDT PM
EGY TERMÉK SOK LEHETŐSÉGEGY

Egyszerű telepítés

A különböző konzolok lehetővé teszik a telepítést még az egyenetlen homlokza-

tokon is, ezekhez számos rögzítési lehetőség áll rendelkezésre. A tartóoszlop és a 

lefutó közötti funkcionális konzol modern megjelenést biztosít.

Kiegészítő nap és belátás elleni védelem

Az ERHARDT PM variovolanttal is felszerelhető.  A napellenző kényelmes mű-

ködése érdekében az árnyékoló bármely oldala egy modullal és függőleges árnyé-

kolóval egészíthető ki. Így ez egyetlen gombnyomással védelmet nyújt az alacso-

nyan fekvő naptól és a kíváncsiskodó szemektől. A szövet kifelé kilátást biztosít a 

kertbe, a napközbeni belátást viszont megakadályozza.

Több részből sorolt szerkezetek

Az ERHARDT PM sorolható. Ez azt jelenti, hogy nagyobb területek is leárnyékol-

hatóak több szerkezet tetszőleges számú összesorolásával. 

Napellenző ponyva ZIP funkcióval

A különböző konzolok lehetővé teszik a telepítést még az egyenetlen homlokza-

tokon is, ezekhez számos rögzítési lehetőség áll rendelkezésre. A tartóoszlop és a 

lefutó közötti funkcionális konzol modern megjelenést biztosít.



A tökéletes esti hangulat megvilágítással és fűtéssel

Az opcionális a tokon vagy a lefutósíneken megjelenő LED-es megvilágításnak 

köszönhetően hangulatos esti órákat tölthet a teraszon. A szintén rendelhető in-

fravörös fűtőberendezések kellemes meleget biztosítanak a hűvösebb napsza-

kokban. A nyugtató meleg bekapcsolás után már pillanatokon belül érezhető. Él-

vezze 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 PM
RÁNÉZÉSRE

AZ ERHARDT PM ÖSSZES JELLEMZŐJE

Legkisebb szélesség  

Maximális szélesség 

Maximális hiba

145 cm (szélesség)  
500 cm maximális kinyúlással 
650 cm (szélesség)  
450 cm maximális kinyúlással 
500 cm (kinyúlás) 
maximális 600 cm szélességgel 

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

A napellenző textil opcionálisan he-
gesztett technológiával is készülhet 
Standard változat: Cipzáras textil 
(Maximális ponyvaméret: 30 m2)

Dőlési szög 0°- 45°; Minimális 15° dőlésszög az 
esővédelemhez 

Opcionális kiegészítők

» Rádiós motor távirányítóval

» Szélérzékelő / fényérzékelő

» Esőérzékelő

» További bővítési lehetőség Variovolanttal (integrált
  szolármodullal működtetve)

» LED világítás a kazettában és / vagy a lefutó sínekben

» Infravörös fűtőtest (szabályozható), falra szerelhető kivitelben

» Oldalárnyékoláshoz Erhardt V-SH vagy ERHARDT Z  
  függőleges napellenzővel bővíthető 

Különlegességek » Nap- és esővédelem
» 3-as szélellenállósági osztály
» Nagy rugalmasság az összesze-
relésben
» A kétrészes rendszerek egy 
motorral is működtethetők
» 3 részes rendszer két motorral is 
működtethetők
» Tetszőleges számú árnyékoló 
összesorolható
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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


