
ERHARDT PMlight

ERHARDT PMlight

MEGBÍZHATÓ VÉDELEM A KICSI, KOMPAKT 
PERGOLA NAPELLENZŐVEL





Az új PMlight pergola az új télikert napellenzőn alapszik. Vékony oszlopaival és az oldalt elhelyezkedő vezető 

sínekkel gondoskodik a nagy távolságra kiterjedő árnyékről.

A pergola a homlokzaton lévő rögzítési pontokkal és a földhöz rögzített alátámasztásokkal nagy stabilitást és 

szél elleni biztonságot nyújt. Így kellemes és árnyékos környezetben pihenhet kedvenc helyén.

A PMlight teljesen új dizájnja és ZIP-technológiája, aminél a ponyva oldali vezetése hézag nélkül történik a 

ponyva és a vezető sínek között, meggyőzi az embert. A kiengedett napellenzőnél a sínek szorosan záródó 

lezárást képeznek az oldali vezető sínekkel. Így keletkezik a legnagyobb szél elleni biztonságban egy szép 

összlátvány. A napellenző beépítése, a felhasznált anyagok, mind a biztonságról és a nagyfokú stabilitásról 

gondoskodnak tökéletes álló ponyvával, még erős szélben is.

ERHARDT PMlight

EGYSZERŰ KIALAKÍTÁS ÉS MEGBÍZHATÓBB
VÉDELEM EGYBEN



Formatervezés

Az ERHARDT PMlight napellenzőt teljesen új, modern dizájnnal állították elő. A 

lágy, tiszta kontúrok harmonikus és kellemes összképet közvetítenek. A p harmo-

nikusan kapcsolódik teraszához optimális időjárás elleni védelemként.

ERHARDT PMlight

EIN PRODUKT VIELE MÖGLICHKEITEN

Zip

Az új vezető sínt standardként mindig az oldalsó Zip-funkció vezeti ki. A vászon 

és az oldalvezető sínek közt nem keletkezik fényrés. A sín úgy variálható, hogy a 

hagyományos működés is lehetséges egy oldalsó réssel.

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.

Függőleges nap elleni védelem

A további belátás elleni és nap elleni védelmet bármikor meglehet valósítani a 

megfelelő ERHARDT függőleges, vagy oldalra szerelhető napellenzőkkel.

Melegség, fény és kényelem

A további kényelemért számos tartozék áll rendelkezésre az ERHARDT PM-

light-hoz, mint a fűtőtestek és egy LED-stripes fénysín. A beépített rádiómotor 

maximális kényelmet biztosít a hozzátartozó rádió távvezérléssel. Opcionálisan 

kaphatók rezgésérzékelők és egy elkülönített szél- és nap-automatika.

* Az esővédelem minimális lejtése 15 °



Alig látható csavarok az oldaltakaró részben

Az oldalsó fedél különleges, rejtett tartókkal és alig látható belső hatoldalú csava-

rokkal van rögzítve. Így a nagy csavaró fejek nem zavarnak és megmarad a szép 

kivitelezés.

Made in Germany

AZ ERHARDT MARKISENBAU MINDEN TERMÉKET BURTENBACH -BAN (BAJO-

RORSZÁG) ÁLLÍT ELŐ. A TELJES KÖRŰ SZERVIZ ÉS AZ ÁLLANDÓ GYÁRTÁSEL-

LENŐRZÉS GARANTÁLJÁK A MAGAS MINŐSÉGET.
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ERHARDT PMlight

RÁNÉZÉSRE

Opcionális kiegészítő felszerelése

» Rádiómotor távirányítással

» Szél-automatika/ nap-automatika

» Csapadékérzékelő

» Infravörös-fűtőtestek (szabályzóval)

» Elülső szegély, függőleges napellenzők elhelyezéséhez

Az Erhardt PMlight összes jellemzője

Minimális szélesség
Maximális szélesség

100 x 250 cm
500 x 450 cm

Szerelési technika A tokok konzolos megerősítése
2 oldalsó sín az alátámasztáson, melye-
ket a földhöz rögzítenek

Kiálló rész Sín max. 50 cm

Alkalmazási területek Pergola

Technika Alacsony zajkibocsátású villanymotor
Befogórendszer – csere-technika

Tokozott napellenzők
Teljes körű védelem a vászonnak és a 
technikának

A váz színe » fehér (RAL 9016)
» szürke alumínium szerkezet
   (RAL 9007 fi nomszerkezet)
» antracit (DB 703)

A választott szín bármilyen RAL szín lehetséges

Anyagminták » Tibelly Ambiente kollekció 
(Poliészter)
» Tibelly Classic kollekció (akril)

Dőlésszög 0°-45°
Az esővédelem minimális lejtése 15 °

Különleges sajátos-
ságok

» A motor alapfelszerelés
» A vászon kivitelezése Zip nélkül is 
lehetséges
» Alumínium alátámasztás

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


