
ERHARDT SD 

ERHARDT SD
A LEHETŐ LEGNAGYOBB ÉS MAXIMÁLIS VÉ-
DELEM KARCSÚ KIALAKÍTÁSBAN





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

met nyújt az időjárás viszontagságaival szemben.

Az integrált esőelvezető egy további kifi nomult részlet. A mindössze 15 cm lapos építési magasság ellenére 

az ERHARDT SD különleges stabilitásával és torziós merevségével tűnik ki. Az ERHARDT SD különösen ro-

busztus megjelenésű, így kiválóan alkalmas nagyobb felületekhez is.

Időtlen formájával a kazetta óriási terhelhetősége ellenére nagyon könnyű és elegáns benyomást kelt.

A textilszegély opcionálisan rendelhető. A kiforrott működésnek a hosszú élettartamú anyagok és azok kiváló 

minőségű feldolgozása az alapja. A kiegészítő felszerelések nagy választéka: Keresse fel ERHARDT szakke-

reskedőjét, aki értékes tippeket adhat Önnek.

ERHARDT SD
A SOKOLDALÚ NAPELLENZŐ MINDEN IGÉNYRE



Formatervezés 

Az ERHARDT SD elegáns és modern megjelenésű. Az innovatív formatervezés 

által harmonikusan beleillik a környezetébe. Az ERHARDT SD kompakt szerkezete 

által nagy mértékben terhelhető, így nagyobb felületek árnyékolására alkalmas.

Leengedhető elővászon a további védelem érdekében

A leengedhető elővászon az akár 160 cm-es lenyithatósággal optimális takarást 

és védelmet nyújt a napfény ellen. A leengedhető elővászon nem csak az alacs-

onyabb napjárás esetén, hanem a kíváncsi tekintetek ellen is tökéletes védelmet 

biztosít.

ERHARDT SD 
EGY TERMÉK SOK LEHETŐSÉGEGY 

Egyedi dőlésszög beállítás

A napellenző dőlésszöge 5° és 35° közötti szögben az Ön igényei szerint alakítható. 

Az leárnyékolandó felületet így egyénileg tudja beállítani.

A textil és a technológia teljes körű védelme

A kazettás napellenző behúzott állapotában a szövettekercs és a technikai elemek 

teljesen láthatatlanok. Így az észrevétlen megjelenés mellett garantált az időjárási 

viszontagságok ellen nyújtott maximális védelem. A szövet ragyogása és a folya-

matosan működő technikai elemek így hosszú élettartamnak örvendhetnek.

Könyökkarok a maximális terheléshez

A középső karízületben lévő stabil mechanizmus és egy speciális, rozsdamentes 

acélból készült lánc biztosítja a tartósságot, a nagy stabilitást és a rendkívüli te-

herbíróképességet.



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.

Világítás és kényelem

A praktikus fényléc speciális konzolok segítségével kerül rögzítésre a napellenző 

alján, ezzel optimális megvilágítást biztosít akár nagy felületeken is. A kívánt fé-

nyerő tökéletesen beállítható egyszerű fényszabályozó segítségével.



AZ ERHARDT SD ÖSSZES JELLEMZŐJE

Maximális méret 700 x 400 cm (szélesség x kinyit-

ható felület hossza)

Variovolant-tal: 650 x 325 cm 

(szélesség x kinyitható felület 

hossza)

Kazettás napellenző A szövettekercs és a technológia 
teljesen védett

A váz színe » fehér (RAL 9016)
» szürke alumínium szerkezet
  (RAL 9007 fi nomszerkezet)
» antracit (DB 703)

A választott szín bármilyen RAL szín lehetséges

Anyagminták »  Tibelly Ambiente kollekció 
(Poliészter)

» Tibelly Classic kollekció (akril)
»  Variovolant: Soltis szövet

Dőlésszög 5° - 35°

Különleges sajátosságok »  Mindössze 15 cm-es kazetta 
magasság

»  Különösen stabil (nagy felületen 
alkalmazható)

»  Variovolant opcionálisan rádiómo-
toros felszereltséggel is kapható

» Összekapcsolható
»  Kiváló minőségű dönthető-

kar-csapággyal

Az ERHARDT SD opcionális kiegészítő felszerelése

» Motor (opcionálisan rádiós távirányítóval)

» Szélautomatika/napautomatika

» Rádiós rezgésérzékelő

» Infravörös hősugárzó (inkluzív rádiós szabályozó kapcsolóval)

» Olvasztásos ragasztótechnológiával készült napellenző szövet

» Opcionálisan textilszegéllyel

ERHARDT SD 
RÁNÉZÉSRE
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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


