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ERHARDT HS

TÉLIKERT ÁRNYÉKOLÓ AZ ÖN KOMFORTJÁÉRT



ERHARDT HS  

TÖKÉLETES ÁRNYÉKOLÓ MEGOLDÁS 
MINDEN TETŐHÖZ

Minden télikert egyedi. A nagy üvegfelületek árnyékolása olyan kihívás, amelyet könnyen valósítunk meg az 

ERHARDT HS télikert árnyékolóval. Az egyedileg tervezhető, gyártható tető alá vagy fölé szerelhető árnyékoló 

optimális napvédelmet nyújt. Az ERHARDT HS különlegessége a rugalmas rögzítési lehetőség, így alkalmas 

tetőablakok árnyékolására is. A modern napellenző textil nem csak árnyékot biztosít, de a széles színválasztéka 

ideális hangulatot teremt otthonában. Élvezze a szabadidejét teraszán a kellemes hőmérsékletet nyújtó 

árnyékoló alatt. Az ERHARDT HS napellenző behúzását és kiengedését a nap állásának vagy az évszaknak 

megfelelően egy gombnyomással bármikor szabályozhatja.



ERHARDT HS

EGY TERMÉK, SOK LEHETŐSÉG

Kényelmes működtetés

A télikert napellenzőt kényelmesen működtetheti távirányítóval és rádiómotorokkal. 

Más érzékelők, például az automatikus szél-, fény - és esőérzékelő használata az 

árnyékoló védelmét és kellemes beltéri hőmérsékletet tesz lehetővé.

Tökéletes megvezetés

A vezetősínek beépített kényszervezetővel és tömítővel garantálják a hosszú 

élettartamot és a tökéletes működést. A funkcionális konzol a szaru és a vezetősín 

közötti elegáns és modern megjelenést biztosít.

Napellenző textil ZIP funkcióval

Az új vezetősín szabvány szerint mindig Zip-es módon kapcsolódik a textilhez. Ily 

módon nem alakul ki fénysáv a textil és az oldalsó vezetősín között. A Zip funkció 

30 m2-ig elérhető.

Sorolt árnyékolók nagy felületekre

A speciális, sorolásra alkalmas vezetősínek lehetővé teszik két árnyékoló és egy 

motor kombinációját, hogy nagy területeket árnyékoljanak le (napellenzőkként max. 

30 m2). A soroló profil harmonikusan illeszkedik az árnyékoló összképéhez.



A tökéletes esti hangulat megvilágítással és fűtéssel

Az opcionális a tokon vagy a lefutósíneken megjelenő LED-es megvilágításnak 

köszönhetően hangulatos esti órákat tölthet a teraszon. A szintén rendelhető 

infravörös fűtőberendezések kellemes meleget biztosítanak a hűvösebb 

napszakokban. A nyugtató meleg bekapcsolás után már pillanatokon belül érezhető. 

Élvezze a szabadságot a legteljesebb mértékben.

Made in Germany

Az ERHARDT valamennyi termékét a burtenbachi (Bajorország) üzemében gyártja. 

A lehető legszélesebb szolgálatáspaletta és az állandó minőségi kontroll garantálja 

a magas minőséget.
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Választható kiegészítők

• rádiós motor távirányítóval

• szélérzékelő / fényérzékelő

• esőérzékelő

• LED lámpa az árnyékoló tokba és/vagy  lefutó sínekbe integrálva 

(csak tető alatti szerelés esetén)

•  infrafűtés  (rádiós vezérléssel), falra szerelhető kivitelben

ERHARDT HS ismertetőjegyei

Maximális méretek

Minimális méretek  

650 x 600 cm

145 x 600 cm 

Alkalmazási mód tetőre kívülről

tetőre belülről

Szerelési mód 2 oldalsó sín távtartókkal 

(85-500 mm magas)

Sorolási lehetőség maximum 2 részből 
2 árnyékoló meghajtása 1 motorral; 
speciális dupla lefutó sínnel

Túlnyúlás sínekkel, elöl maximum 100cm

Technológia ellenfeszítő rendszer

Szerkezet alapszínek • fehér (RAL 9016) 

• szürkealumínium struktúrált                             

(RAL 9007 finomstruktúr)

• antracit (DB 703) 

Extra színek RAL színskála alapján

Textilválaszték •  Tibelly Ambiente kollekció (poliészter) 

•  Tibelly Classic kollekció (akril)

textilszélek hegesztéses technológiával 
szegve

Zip-rendszer alapfelszereltség 
(maximális ponyvaméret: 30m2)

Különlegességek •  robusztus, tökéletes nagyobb felületek 
árnyékolására

•  3-as szélállósági osztály (maximális 
ponyvaméret: 30m2)

ERHARDT HS  

JELLEMZŐK

TERASZÁRNYÉKOLÓKÁRNYÉKOLÓK

ELTOLHATÓ ÜVEGFALAK TERASZFEDÉSEK

További információ:
www.erhardt-arnyekolas.hu

Bemutatóterem:
Sopron, Határdomb u. 2. (Alphapark)

Az Ön ERHARDT partnere




