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A NYITOTT KÖNYÖKKAROS NAPELLENZŐ 
KAR NAPELLENZŐ HARMONIKUS ÉLETTERED



Az ERHARDT S egy védett hely esetében az ideális napellenző, ha lehetőség van az árnyékolót az erkély 

vagy tetőtúlnyúlás alá szerelni, ami megvédi a ponyvát és a szerkezetet az időjárás viszontagságaitól. Az 

ERHARDT S új, modern kialakítása által a napellenző formája időtlen lesz. Hozza létre személyre szabott 

napellenzőjét a legkülönbözőbb lehetőségek közül, és tegye a teraszát a kedvenc helyévé.

ERHARDT S
A NYITOTT KÖNYÖKKAROS NAPELLENZŐ KAR
NAPELLENZŐVEL SOK SZABADSÁG



Nyitott kialakítás

Nyitott, modern és új kialakításának köszönhetően az ERHARDT S összetéves-

zthetetlen stílust hoz erkélyére vagy teraszára. Védett helyre szerelve egy balkon 

vagy egy tetőkiugrás alatt elegáns és diszkrét megjelenést nyújt.

ERHARDT S
EGY TERMÉK SOK LEHETŐSÉGEGY 

Volant árnyékoló

A volant az árnyékoló első profiljába rögzített lelógó textil.  Jellemző megjelenés 

ez a nyitott könyökkaros napellenzőknél, ami elegánsan módon takarja el a szer-

kezetet. Mivel az árnyékoló ezen része télen is látható, fontos, hogy jól illeszke-

djen a ház homlokzatához és a környezethez. Az egyenes és hullámos változat 

mellett a kívánt forma egyedileg is meghatározható.

Esővédő tető

Egyedi kérésre a napellenző védőtetővel is szerelhető. A formás kialakítású, extru-

dált alumíniumból készült esővédő tető felszerelésével a szövet fentről védve van 

az időjárási körülményektől. A szövet így hosszú ideig megtartja fényvisszaverő 

képességét.

Variomatic hajtás

A Variomatic hajtás számos lehetőséget kínál. Lehetővé teszi a dőlésszög 

változtatását 5° és 55° között. 55°-os dőlésszögnél a napellenző srégen lefelé 

nyílik ki, optimális nap- és beláthatóság elleni védelmet biztosítva.

Sokrétű rögzítési lehetőség

Az ERHARDT S a felszereléshez számtalan lehetőséget biztosít. Az összesze-

relésbarát napellenző az adott helyzetnek megfelelő, extrudált alumíniumból kés-

zült rögzítőkonzolokat kínál. Lehetőség van fali, mennyezeti vagy tető szarufára 

történő rögzítésre is.



CE Made in Germany

Az ERHARDT valamennyi termékét a burtenbachi (Bajorország) üzemében gyárt-

ja. A lehető legszélesebb szolgálatáspaletta és az állandó minőségi kontroll ga-

rantálja a magas minőséget.

A tökéletes esti hangulat megvilágítással és fűtéssel

Az opcionális LED-es megvilágításnak köszönhetően hangulatos esti órákat tölthet 

a teraszon. A szintén rendelhető infravörös fűtőberendezések kellemes meleget 

biztosítanak a hűvösebb napszakokban. A nyugtató meleg a bekapcsolás után 

már pillanatokon belül érezhető. Élvezze a szabadságot a legteljesebb mértékben.





ERHARDT S 
RÁNÉZÉSRE

AZ ERHARDT S ÖSSZES JELLEMZŐJE

Maximális méretek 600 x 300 cm (Szélesség x kinyúlás)

Nyitott könyökkaros 
napellenző

A textil és a szerkezet nincs védve, 
opcionálisan esővédő tető rendelhető

A váz színe » fehér (RAL 9016)
» szürke alumínium szerkezet

(RAL 9007 finomszerkezet)

Anyagminták » Tibelly Ambiente kollekció
(Poliészter)
» Tibelly Classic kollekció (akril)
» A napellenző textil opcionálisan
hegesztett technológiával is készülhet

Dőlésszög 5°- 45°
5°- 55° Variomatikkal

Különleges sajátos-
ságok

» alapfelszereltség volanttal (különböző
formák közül lehet választani)
» csekély meghibásodási lehetőség
» két kapcsolóváltozat
» Variomatic hajtás (dőlésszög állítás)

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉSE

» Motor (opcionálisan vezeték nélküli távirányítóval)

» Szélérzékelő / fényérzékelő

» Rezgésérzékelő

» Led világítás (opcionálisan szabályozható)

» Infravörös fűtőtest (szabályozható)

» Variomatic hajtás

» Esővédő tető
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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


