
ERHARDT WSW

ERHARDT WSW 
A TÖKÉLETES, OLDALSÓ MEGOLDÁS AZ  
ALACSONY NAPSÜTÉS, A GYENGE SZÉL ÉS A 
KÍVÁNCSI TEKINTETEK ELLEN



ERHARDT WSW - elegáns megoldás

Az oldalsó napellenző szinte bárhova felszerelhető, hiszen 

a rögzítéshez egy falfelület is kiválóan megfelel. Az elegendő 

stabilitást két konzol biztosítja, még erősebb szél esetén is. 

A napellenző szövetet tartalmazó doboz bármikor könnyedén 

lee-melhető (pl. télen).



ERHARDT WSW
A TÖBB MAGÁNSZFÉRÁÉRT

Az ERHARDT WSW egy rugalmas magasságú oldalsó napellenző (maximális szövet-

ma-gasság 177 cm). Ez teszi ideális megoldássá az alacsony napállás és a kellemetlen szél 

esetében, de leginkább a kíváncsi tekintetektől véd.

Az oldalsó napellenzők különösen az erkélyeken és kis kertekben nyújtanak optimális 

ta-karást, melyek szükség esetén ki- és behúzhatók. A technikai felszerelés garantálja a 

legegyszerűbb kezelhetőséget - egyetlen mozdulattal könnyedén kinyitható és visszahúz-

ható.

Az oldalsó napellenzők maximum 4 m hosszúságúra nyithatók, de a legkisebb területen 

(pl. erkélyen) is elegáns megoldást jelentenek. Az ERHARDT WSW számára különböző os-

zlopt-artók és fogantyúk állnak rendelkezésre. Az oszlop rugalmasan rögzíthető az oldalsó 

napel-lenzőre, így akár télen teljes mértékben eltávolítható.



ERHARDT WSW RÁNÉZÉSRE

Az ERHARDT WSW összes jellemzője
Maximális méret
(magasság x kihúzott 
felület)

»  Szövetméret 120 x 400 cm varrás nél-
küli szövettel, kazetta magasság 130cm

»  Szövetméret 177 x 350 cm forrasztott 
szövettel, kazetta magasság 190cm

Kazetta méret 10 x 12 cm, 
kazetta magasság: 130 vagy 190 cm

Szerelési típus Fali tartóval ellátott kazetta Kihúzható rúd 
fogantyútartóval Kihúzható rúd rúddal 
(opcionális)

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

(RAL 9007 fi nomszerkezet)
» antracit (DB 703)

A választott szín bármilyen RAL szín lehetséges

Anyagminta » Tibelly Classic kollekció
» Tibelly Ambiente kollekció
» Tibelly Screen (300 cm-ig)
» Soltis (300 cm-ig)

Különleges sajátos-sá-
gok

» Rugalmas felszerelési lehetőségek
» Észrevétlen kazettás kialakítás
» A szövetdoboz könnyen levehető (pl. télen)
» Rendkívül stabil (erős szél esetén is)
» Tartók és fogantyúk többféle kivitelben 
kaphatók

Tartóoszlop 
gyorskioldó rögzítő-
vel (az oszlop gyors 
eltá-volítása lehetsé-
ges)

Fogantyútartó falra 
szereléshez

Húzófo-
gantyú

Rögzített pad-
ló-konzol a betonba 
kalapáláshoz vagy 
betonba helyezéshez

Tartóoszlop rögzít-
ve csavarozva

További információkért forduljon saját ERDHART szakkereskedőjéhez.

Látogass meg minket:
www.erhardt-markisen.de/hu | info@erhardt-arnyekolas.hu
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