
ERHARDT V-SH

ERHARDT V-SH
FÜGGŐLEGES NAP- ÉS ADATVÉDELEM OLDALSÓ 
ROZSDAMENTES ACÉL KÁBELVEZETŐVEL



Az ERHARDT V–SH vékony dizájnja és elegáns acél-vezetőrendszere leveszi az embert a lábáról.

A vertikális tokozott napellenző filigrán tokjával és technológiájával a tökéletes belátás gátló és napvédő 

üveghomlokzatok, ablakok és teraszfedések számára.

A kicsi, finom, extrudált alumíniumból készült tokban teljesen védett a napellenző szövet az időjárás hatása-

ival szemben.

Az ERHARDT V–SH jó minőségű anyagok felhasználása és feldolgozása miatt extrém hosszú élettartamú és 

időjárásálló.

ERHARDT V-SH 
TÖKÉLETES MAGÁNÉLET ÉS NAPVÉDELEM



Filigrán tervezés

A tok lekerekített dizájnja és az oldalsó acélvezetékek miatt az ERHARDT V-SH 

extrém vékonynak és modernnek tűnik. A függőleges napellenző sok stílusirányz-

atot szólít meg és ezáltal kitűnően illik a ház építészetébe.

ERHART V-SH
EGY TERMÉK SOK LEHETŐSÉGEGY 

Oldalsó acélvezetés

Az esőkaros profil oldalsó vezetése acélvezetékekkel történik, melyeket speciális 

vezetőtechnikával vezetnek az esőkaron. Ez megfelelő és zavartalan működést 

biztosít. Az acélvezetékek nagyon vékonyak.

Szabadalmazott technológia

A V-SH függőleges napellenzőnél be van építve egy szabadalmaztatott technika, 

mely a szövetet gyűrődés nélkül engedi ki és húzza be. Egy lengőkar segítségével 

a mozgatás során a szövetet egy bizonyos pozícióba viszi, hogy megakadályozza 

a gyűrődést. Így a szövet kiengedve is nagyon sima és gyűrődés nélkül hatékony 

a szél- és nap elleni védelemben.

Nagy felszínek

A kompakt építési mód kevesebb helyet igényel napellenzők egymás mellé sze-

relése közben is. Így nagy felületeket is szépen lehet árnyékolni.

Motormeghajtás a több komfortért

Az ERHARDT V-SH alapfelszereltségben motorral van felszerelve. A nagyobb 

kényelemért opcionálisan távirányítóval lehet ellátni. Az ERHARDT PV-modul új, 

mely a függőleges napernyőt teljesen önállóan működtet minden beépítési szituá-

cióban.



Kitűnően alkalmas ablakárnyékolásra

A vékony kialakítás és a filigrán acélvezetékek kitűnően megfelelnek ablakok 

beépítésére és árnyékolására. Megfelelő Soltis szövettel kellemes atmoszférát 

varázsolhat pl. munkahelyére.

CE Made in Germany

Az ERHARDT Markisenbau minden terméket Burtenbach -ban (Bajorország) állít 

elő. A teljes körű szerviz és az állandó gyártásellenőrzés garantálják a magas 

minőséget.





 

ERHARDT V-SH
RÁNÉZÉSRE
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Opcionális kiegészítő felszerelése

» Rádiómotor 

» Szél-automatika és nap-automatika

» PV-modul az önálló üzemeltetéshez

AZ ERHARDT V-SH ÖSSZES JELLEMZŐJE

Maximális méretek
600 x 240 cm (Szélesség és 
kinyúlás)

Függőleges árnyékoló Acél tekercs vezetés

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

A választott szín bármilyen RAL szín lehetséges

Anyagminták »  Tibelly Ambiente kollekció
   (poliészter)
»  Tibelly Classic kollekció (akril)
»  Tibelly Screen kollekció (üvegszál)
»  Soltis 86-os és 92-es*

Alkalmazási területek 
Homlokzati megoldások

» Ablak- és ajtóelemek
» Függőleges üvegfelületek/  
   homlokzatok

A következőkkel
kombinálható

» Teraszfedések (oldalt is)
» Pergolák
» Téli kertek

Különlegességek » Szabadalmazott lengőkaros 
technológia (SH)
» Filigrán építési mód
» Soros szerelés lehetséges
» A motor alapfelszerelés

* méretfüggő

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


