
QUBE CENTER

Erlebnis. Outdoor. Life. 

QUBE CENTER
DE ZONWERING VOOR RONDOM 





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

Center is een modulaire pergola voor volledige beschutting. Door de smalle profielen maakt deze zonwering 

een bijzonder elegante indruk. Bovendien kan flexibele constructie modulair worden uitgebreid. Design en 

functionaliteit komen samen voor maximaal comfort en bescherming van uw terras. Zo geniet u langer van 

het buitenseizoen. Een geniale oplossing die beschutting biedt tegen felle zon, wind, regen en hitte. Door het 

moderne ontwerp gaat de QUBE Center perfect op in de omgeving. 

QUBE CENTER
UW COMPLETE PERSOONLIJKE BESCHUTTING 



QUBE CENTER
ÉÉN PRODUCT – VELE MOGELIJ KHEDEN

Aantrekkelĳ k design, volledige beschutting

De aluminium constructie van de Qube Center, in combinatie met de waterdichte 

stof en verticale zonwering met rits en / of volledig glazen schuifdeuren, biedt uw 

terras de grootst mogelij ke beschutting tegen zon en wind in een elegant modulair 

concept. 

Grootste schaduwoppervlak

Met de Qube Center kunnen grote terrassen tot 13 meter breed en 6,5 meter diep 

perfect worden beschut.

Gepatenteerde afdichting

De geleiderails aan de zij kanten zij n voorzien van een gepatenteerde randverster-

king die beschermt tegen regen. Dit profi el kan niet verschuiven als het doek be-

weegt en sluit met twee dichtranden op het doek aan. Dit zorgt voor de benodigde 

afdichting en voorkomt dat water de constructie binnendringt, zelfs bij  harde wind.

Optimale bescherming voor het doek

Als het doek ingevouwen is, wordt het door een dak beschermd tegen vervuiling 

van bovenaf. 

Sfeervolle verlichting met dimbare LED-stripes

In het profi el dat het doek draagt, kunnen optioneel verkrij gbare LED-stripes wor-

den geïntegreerd (alleen dimbaar met io), zodat u een persoonlij ke sfeer kunt cre-

eren. Met de afstandsbediening kunt u de verlichting comfortabel bedienen.  



Verstelbare steunvoeten

Zelfs de kleinste ongelij kheden in de ondergrond kunnen in de constructie wor-

den gecompenseerd. Door de verdekt liggende, verstelbare steunvoeten kan de 

pergola snel een probleemloos worden opgebouwd.

Bestand tegen sterke wind

De constructie is ontworpen voor zware belastingen door wind (tot klasse 7 Be-

aufort) en biedt zo ook volledige bescherming op locaties met een onbeschutte 

ligging.

Intelligente, verborgen waterafvoer

Het waterdichte doek voert het regenwater naar de goot aan de voorkant. Van 

daaruit wordt het water ongezien afgevoerd door de steunen. Er zij n dus geen 

regenpij pen die het beeld van de steunconstructie verstoren.



QUBE CENTER
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Optionele accessoires

» Automaat voor wind en regen

» Verlichting met LED-stripe in doekprofi el mogelĳ k

» Dwarsbalk aan zĳ kant

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

voor schaduw van opzĳ 

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

» Infraroodwarmtestraler

Alle kenmerken van de QUBE Center

Maximale afmetingen 1300 x 650 cm 
(max. breedte 1300 cm, doek zonder naad)

Montagetechniek Wandmontage

Toepassingsgebieden Pergola-zonweringen

Techniek »  Eén aandrĳ ving voor beide 
geleiderails

»  Aluminiumconstructie met twee ge-
leiderails, twee steunen en een goot 
voor waterafvoer

» 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 »  Verborgen waterafvoer door steun
» Vaste goot aan de voorzĳ de
»  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.nl | info@erhardt-markisen.nl


