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QUBE ARC
PERGOLADESIGN MET  
UNIEK DAK





QUBE ARC
DE BIJZONDERE DAKVORM VOOR DE IDEALE  

ZONWERING

Met de productserie Qube heeft ERHARDT Markisen zijn assortiment pergola's verder uitgebreid. De Per-

gola QUBE Arc valt op door de bijzondere ronde vorm van het dak. De constructie combineert een optimale 

bescherming tegen zon, wind en regen met een uniek design. Met het bewegende doek en het verdekte 

afvoersysteem voor regenwater is deze pergola in veel regio's een perfecte keuze. U kunt de Qube Arc 

volledig aanpassen aan uw eigen stijl en behoeften. Er is een breed assortiment aan stoffen en u kunt uw 

pergola voorzien van LED-verlichting, infraroodwarmtestralers en verticale zonweringen of volledig glazen 

schuifdeuren. 



QUBE ARC
ÉÉN PRODUCT – VELE MOGELIJ KHEDEN

Geraffi neerd design

Het gewelfde dak van de QUBE Arc maakt een elegante indruk. Het design-

product heeft een relatief lage opbouwhoogte en heeft geen verval nodig.

 Dankzij  de grote keus aan stoffen voor de decoratie kan de uitstraling volledig aan 

uw smaak worden aangepast. 

Doordacht functioneel

Het gewelfde, waterdichte doek wordt op horizontale geleiderails opgeslagen en aan-

gedreven met behulp van een motor en fl uisterstille tandriemtechniek. Uitgevouwen is 

de stof volledig op spanning en vormt zo een waterdichte afsluiting van de construc-

tie. Ingevouwen vormt de stof een compact pakket, zodat u ongestoord van de zon 

kunt genieten. 

Sfeervolle verlichting

In de omloop kan een LED-stripe worden geïntegreerd voor een persoonlij ke well-

ness-sfeer. Met de afstandsbediening kunt u de verlichting traploos dimmen. 

Design

Bij  de ontwikkeling van de QUBE Arc is niet alleen gelet op een goede beschutting 

tegen de felle zon, maar ook op een harmonieus totaalplaatje van het ontwerp. Dit 

is goed te zien in de details, zoals de elegante verbindingen tussen de bovenkant 

van de steunen en de constructie: onopvallende technische effi ciency.

Intelligente, verborgen waterafvoer

Gootsystemen aan de lamellen leiden het regenwater naar de regengoot in de om-

loop. Van daaruit wordt het water ongezien afgevoerd door de steunen. Zelfs als 

u het doek na een regenbui opent, zorgt het intelligente ontwerp van de profi elen 

ervoor dat hat water gecontroleerd kan afvloeien. Zo blij ft uw comfort gegaran-

deerd.



Openen naar wens

Een traploos regelbare motor beweegt de waterdichte stof over twee geleiderails 

precies naar de positie die u wilt, tot aan volledige opening. Dankzij de afstands-

bediening controleert u zon en schaduw comfortabel vanuit uw stoel.

Veilig getest systeem

Alle materialen, mechanismen en constructie-elementen worden getest door stren-

ge certificeringsinstanties, die de kwaliteit van de productie continu bewaken en 

controleren. Erhardt Markisenbau GmbH heeft een CE-markering ontvangen voor 

het product conform EN 13561 en EN 1090. De pergola Qube Arc is windbestendig 

conform EN 13561:2015 klasse 6.

Oplossingen voor aanbouw

Eén van de wensen in de moderne architectuur is een mooi uitzicht zonder sto-

rende steunen. Hiervoor biedt ERHARDT speciale oplossingen voor uw bouw-

plannen. Met een wandconsole worden bijvoorbeeld de achterste steunen aan 

het huis overbodig. Deze kan harmonieus worden ingebouwd en voert de lasten 

gecontroleerd af via de constructie, zonder storende steunen.



QUBE ARC
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Optionele accessoires

» Automaat voor wind en regen

» LED-stripe in goot en/of doekprofi el mogelĳ k

» Infraroodwarmtestraler

»  Verticale zonwering ERHARDT Z E-105 en ERHARDT Z E-125 

voor schaduw van opzĳ 

» Creëer uw eigen oase met volledig glazen schuifdeuren (GST)

Alle kenmerken van de QUBE Arc

Maximale afmetingen 550 x 1000 cm* 
Steunlengte max. 250 cm 
*vanaf 700 cm extra middensteunen en middenversterking

Montagetechniek Wandmontage mogelĳ k

Toepassingsgebieden Pergola-zonweringen

Techniek »  Aandrĳ ving en verplaatsing door touw-
techniek 

» Motoren compatibel met Somfy RTS
en io-besturing

Kleur van het onder-
stel 

» wit (RAL 9016) 
»   grĳ s aluminium structuur

(RAL 9007 fi jne structuur)
» antraciet (DB 703) 
» elke RAL-kleur mogelĳ k

Doekdessins » Flexlight SMART 6002
»  Flexlight OPAQUE 6002 
» Precontraint 502 Satin
»  Precontraint 622 GRIGIO
» Precontraint 602 BIANCO / AVORIO
»  Precontraint 622 BIANCO / AVORIO
» Soltis Proof W96

Bĳ zonderheden »  Vrĳ staande, zelfdragende 
constructie

» Verborgen waterafvoer
»  Gootprofi el rondom
»  Windbestendigheid klasse 6 

conform UNI EN 13561
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Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met uw ERHARDT dealer.

Bezoek ons:
www.erhardt-markisen.de | info@erhardt-markisen.de


