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Az ERHARDT Z függőleges árnyékolók esetében a szövetet egy hegesztett villámzárrendszer segítségével 

egy speciális, de finom sínrendszerben vezetik. Így nem keletkezik zavaró fényrés a napellenző szövete és a 

vezetősínek között, de egy szép zárt optika igen. Ezáltal a technológia által jelentősen nagyobb a szél elleni 

stabilitás (homlokzatok szerelésénél, 6-os szélerősségnél), ideális huzatban és szeles időben.

Az ERHARDT Z ablakra szerelhető napernyőként nem csak homlokzatoknál kínál sok beépítési lehetőséget, 

hanem ERHARDT T100, T150 és INTEGRAL teraszfedésekkel kombinálva is.

Tökéletes védelem a nap és kíváncsi tekintetek ellen, és kellemes atmoszféra teraszokra vagy látótérre. Ezt 

teremti meg az ERHARDT Z az ERHARDT Tibelly szövetek nagy választékával a Glasfaser Screens.

ERHARDT Z
SOK FELHASZNÁLÁSI TERÜLET



ZIP

Az ERHARDT Zip-függőleges árnyékolóknál a szövetet egy hegesztett villámzár 

vezeti, és speciális betétben fut a vezetősínekben. Ez a fajta vezetés gondoskodik 

a jelentősen magas szél elleni stabilitásról 3. szélellenállási osztályig az EN 13561 

szerint, ez 6-os szélerősségnek felel meg.

Különböző dobozformák

A kicsi, optikailag finom, extrudált alumíniumból készült tokban teljesen védett a 

napellenző szövet az időjárás hatásaival szemben. Az alumíniumprofilok gondos 

porfestése és kis részei a felületek extrém tartósságát és időjárás állóságát teszi 

lehetővé (lásd a hátsó oldalon lévő táblázatot). 

Rejtett rúd a végződésben

A függőleges napernyő felhúzott állapotban nem látható. A Z105 és Z125 mo-

dellnél a rúd teljesen a tokba zárható és zavaró profilok nem láthatók.

Szabadalmazott technológia

Az Z-R90 modellnél be van építve egy szabadalmaztatott technika, mely a szö-

vetet gyűrődés nélkül engedi ki és húzza be. Egy lengőkar segítségével a be- és 

kiengedés során a szövetet egy bizonyos pozícióba viszi, hogymegakadályozza a 

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

szél- és nap elleni védelemben.

Motormeghajtás a több komfortért

Az ERHARDT Z alapfelszereltségben motorral van felszerelve. A nagyobb ké-

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

mely a függőleges napernyőt teljesen önállóan működtet minden beépítési szi-

tuációban.

ERHARDT Z
EGY TERMÉK SOK LEHETŐSÉGEGY 



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.

Kitűnően alkalmas ablakárnyékolásra

A vékony kialakítás és a filigrán acélvezetékek kitűnően megfelelnek ablakok 

beépítésére és árnyékolására. Megfelelő Soltis szövettel kellemes atmoszférát 

varázsolhat pl. munkahelyére.





 

ERHARDT Z
RÁNÉZÉSRE

ERHARDT Z-R90 SH ERHARDT Z R105 I Z-E105 ERHARDT Z R125 I Z-E125

Maximális méretek  
(Szélesség x magasság)

600 x 240 cm Z-E105 600 x 240 cm 
Z-R105 300 x 300 cm 
és 400 x 220 cm 

500 x 300 cm

Doboz magassága 90 mm 105 mm 125 mm

Végrehajtás » Kivitelezés: kerek
»  Rejtett villámzárrendszer
» Speciális stabilitás szél ellen
» Szabadalmazott technológia (SH)

» Kivitelezés: kerek és szögletes
»  Rejtett villámzárrendszer
» Speciális stabilitás szél ellen
» Visszahúzódó hosszabbító pólus

» Kivitelezés: kerek és szögletes
»  Rejtett villámzárrendszer
» Speciális stabilitás szél ellen
» Visszahúzódó hosszabbító pólus

SZERELÉSI LEHETŐSÉGEK

Függőleges napellenző vezetősínnel vezetősínnel vezetősínnel

BERENDEZÉSEK ANYAGAI

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

A választott szín bármilyen RAL szín lehetséges

Anyagminták Tibelly Screen kollekció (üvegszál)

VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

Rádiómotor • • •

Független hajtás PV modullal • • •

Automatikus szél és
napvezérlés

• • •
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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


