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QUBE LAMELLA 

QUBE LAMELLA 
DE UNIEKE ZONWERING MET  
VARIABELE LAMELLEN





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

Lamella van aluminium beschermt u buiten tegen zon, wind en regen. Als de zon fel schijnt zorgen de licht 

open gedraaide lamellen voor schaduw, terwijl tegelijkertijd de lucht kan blijven circuleren. Bij een bui kun-

nen de lamellen volledig gesloten worden, zodat ze betrouwbaar bescherming bieden tegen de regen. In de 

lamellen zijn kanalen geïntegreerd, die het regenwater naar afvoeren naar de omliggende goot. Hierna vloeit 

het af door verborgen afvoer in de steunen. Zo biedt de pergola volledige beschutting op maat. Voor de be-

sturing van de lamellen, verwarming en verlichting is er een gebruiksvriendelijke afstandsbediening. Met de 

verschillende uitvoeringen kunt u uw zonwering precies vormgeven zoals u wilt.

QUBE LAMELLA
DE ALUMINIUM PERGOLA  

MET BEWEGENDE LAMELLEN



QUBE LAMELLA 
ÉÉN PRODUCT – VELE MOGELĲ KHEDEN

Design

Bij  de ontwikkeling van de QUBE Lamella is niet alleen gelet op een goede be-

schutting tegen de felle zon, maar ook op een harmonieus totaalplaatje. 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 

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

ervoor dat hat water gecontroleerd kan afvloeien. Zo blij ft u perfect beschermd.

Waterdichte lamellen

Iedere afzonderlij ke lamel is voorzien van waterdichte afdichtingen en garandeert 

zo dat regen nooit kan doordringen. Zo blij ft uw buitenmeubilair droog en bent u 

ook bij  slecht weer optimaal beschut. 

Doordacht functioneel

De lamellen zij n afzonderlij k aangebracht en kunnen zo uitzetten en krimpen bij  

temperatuurschommelingen, zonder aan functionaliteit te verliezen. Dit garan-

deert dat uw zonwering ook op de lange termij n perfect functioneert en altij d 

beschutting biedt.

Sfeervolle verlichting

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

Met de afstandsbediening kunt u de verlichting traploos dimmen.



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 bij voorbeeld de achterste steunen aan 

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

gecontroleerd af via de constructie, zonder storende steunen.

Veilig getest systeem

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

ge certifi ceringsinstanties, 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 Lamella is wind-

bestendig conform EN 13561:2015 klasse 6.

Individuele positie van de lamellen

Een traploos regelbare lineaire motor beweegt de lamellen met een trekstang pre-

cies naar de positie die uw wilt, tot aan volledige opening. Bovendien zij n er op 

uw afstandsbediening vooraf ingestelde openingen van 0%, 33%, 66%, en 100% 

beschikbaar, voor nog meer bedieningsgemak. De trapsgewij ze schakeling is al-

leen mogelij k met de Teleco-besturing.
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QUBE LAMELLA 
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Optionele accessoires

» Automaat voor wind en regen 

» Verlichting met LED-stripe in goot 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 Lamella

Maximale afmetingen Vrĳ staand 
400 x 810 cm* 
*vanaf 601 cm extra middensteunen en middenversterking

Montagetechniek » Vrĳ staand 
» Wandmontage
» Op aanwezige constructie

Toepassingsgebieden Pergola-zonweringen

Techniek »  Lineaire motor en schuifstang om de 
lamellen aan te drĳ ven

»  Motoren met Somfy io-besturing

Lamellen Verstelbare aluminium daklamellen

Lamellenpositie De kantelhoek van de lamellen is 
fl exibel instelbaar. De maximale ope-
ningshoek is 110°. Met de afstands-
bediening kunnen 4 vooraf ingestel-
de openingspercentages worden 
gekozen: 0°, 33%, 66% en 100%. 
De trapsgewĳ ze schakeling is alleen 
mogelĳ k met de Teleco-besturing.

Kleur van het 
onderstel 

» wit (RAL 9016) 
»   grĳ s aluminium structuur

(RAL 9007 fi jne structuur)
» Antraciet (DB 703)
» Elke RAL-kleur mogelĳ k 

Afdekkappen voor 
lamellen

» Wit (RAL 9010)
» Off-white (RAL 1013)
» Grĳ s (RAL 9006)
» Zwart (RAL 9005)

Bĳ zonderheden »  Vrĳ staande, zelfdragende 
constructie

» Verborgen waterafvoer
»  Gootprofi el rondom
»  Windbestendigheid klasse 6 

conform UNI EN 13561

Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met uw ERHARDT dealer.

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




