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ERHARDT Q 
MODERN LINEÁRIS KIALAKÍTÁS
SOK FELSZERELÉS ÉS KÉNYELEM



ERHARDT Q 
KAZETTÁS NAPELLENZŐ ERHARDT Q MODERN 
BAUHAUS STÍLUSBAN

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

met nyújt az időjárás viszontagságaival szemben.

A tok megtartotta modern Bauhaus stílusát, így nagyszerűen beilleszthető bármilyen építészeti stílusba.

Az ERHARDT Q a legújabb mérnöki ismeretek alapján készült, és kiváló minőségű anyagokból készült. Ez a 

termék különleges stabilitásával és torziós merevségével emelkedik ki.

Az ERHARDT Q különösen robusztus megjelenésű és hosszú élettartamú, így kiválóan alkalmas nagyobb 

felületekhez is. Az ERHARDT Q alapkivitelben motorváltozattal, opcionálisan rádiómotorral is kapható.

Opcionálisan kapható hozzá egy Integrált LED- megvilágítás. A fény egyenletes és nagyon kellemes.

Az ERHARDT Q leengedhető elővászonnal is kapható az optimális takarás és napvédelem érdekében.



Formatervezés

Szögletes, egyenes vonalú, modern. Az ERHARDT Q napellenző tökéletesen il-

lik Ön exkluzív teraszához. A kialakítás tökéletesen alkalmazkodik a ház modern 

építészetéhez, és még jobban kiemeli azt.

ERHARDT Q 
EGY TERMÉK SOK LEHETŐSÉGEGY 

A textil és a technológia teljes körű védelme

Visszahúzva a szövet és a technológia teljesen védve van a tokban, és így tökéle-

tes védelmet garantál az időjárás viszontagságaival szemben.

Leengedhető elővászon a további védelem érdekében

Az ERHARDT Q leengedhető elővászonnal is kapható az optimális takarás és nap-

védelem érdekében. Ez éppúgy, mint a fő napellenző, kényelmesen mozgatható 

az alapfelszereltséghez tartozó rádió motoros távirányítóval.

Kényelem

Az ERHARDT Q terméket számtalan opcionális tartozék egészíti ki, ezáltal ga-

rantálja a magas fokú kényelmet és a lehető legnagyobb biztonságot. A fényerő 

szabályozós LED-csíkok hangulatos légkört teremtenek az esti órákban. A na-

gyobb biztonságról a rezgésérzékelő gondoskodik, amely erős szél esetén a na-

pellenzőt automatikusan összezárja. A praktikus sajátosságok maximális kihasz-

nálása érdekében javasoljuk a rádióvezérléssel ellátott változatot.

ERHARDT Tibelly szövet

Az ERHARDT Tibelly kollekciójával több, mint 300 szövet áll rendelkezésére a na-

pellenzőhöz. Válasszon egy szövetet az Ambiente (Poliészter (Acril), vagy a leen-

gedhető elő vászonhoz a Soltis kollekciók közül, és alakítsa ki saját személyes 

ízlésé szerint a kedvenc helyét.



Egyedi dőlésszög beállítás

Az 5° és 35° közötti dőlésszög beállításával az ERHARDT Q egyénre szabottan 

illeszkedik a kedvenc helyéhez, ezzel is egy optimális védelmet kínálva.

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.





 

ERHARDT Q
RÁNÉZÉSRE
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Az Erhardt Q opcionális kiegészítő felszerelése

» Rádiós motor rádiós távirányítóval 

» Szélautomatika/napautomatika

» Rádiós rezgésérzékelő

» Fényszabályozós LED-csík a kazetta tokban

» Infravörös hősugárzó (inkluzív rádiós szabályozó kapcsolóval)

» Olvasztásos ragasztótechnológiával készült napellenző szövet

» Leengedhető elővásznas változat rádiós vezérléses

   alapfelszereltséggel

Az Erhardt Q összes jellemzője

Maximális méret 700 x 400 cm (szélesség x kinyitható 
felület hossza)
Variovolant-tal:650 x 325 cm (szélesség 
x kinyitható felület hossza)

Technológia alacsony zajszintű elektromos motor,
kiváló minőségű csuklós kar Flyer 
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) 
» Variovolant: Soltis

Dőlésszög 5° - 35°

Különleges sajátos-
ságok:

» Modern lineáris kialakítás
» Motoros alapfelszereltséggel
» Különösen stabil (nagy felületen alkalma-
zható)
» Leengedhető elővásznas változat rádiós 
vezérléses alapfelszereltséggel
» Opcionálisan integrált LED-világítással
» Kiváló minőségű dönthetőkar-csapággyal

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


