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ERHARDT K 
KOMPAKT NAPELLENZŐ



 

A szabadidő eltöltés az otthonunk teraszán vagy az erkélyen az a fajta időtöltés, melyet az ember zavartalanul 

szeretne élvezni. Az ERHARDT K a megfelelő választás, amennyiben maximális védelmet szeretne a napellenzőnek 

biztosítani, mivel az árnyékoló ponyva és a karok behúzott állapotban tökéletesen zártan helyezkednek el a 

tokban.

500 x 300 cm-es építési méretével (szélesség és kinyúlás) az ERHARDT K kitűnő erkélyekhez és teraszokhoz. 

Az olyan választható kiegészítő felszerelésekkel, mint például a távirányítású rádiómotor és a tokban lévő 

szabályozható LED világítás, megteremtheti saját kellemes atmoszféráját kedvenc helyén a Tibelly-kollekciónk 

egyik napellenző szövetével.

ERHARDT K
TELJESKÖRŰ VÉDELEM A LEGKISEBB TEREKHEZ



Design

Kompakt építési módjával és modern tervezésével az ERHARDT K tokozott 

napellenző tökéletes megoldás. A formatervezésnél nagy hangsúlyt fektettek a 

zárt napellenző legkisebb kialakítására maximális funkcionalitással. A napellenző 

ezáltal harmonikusan illik az Ön környezetébe és a tok alig észrevehető.

Teljes körű védelem

Tokozott napellenzőknél behúzott állapotban a szerkezet és a textil rejtve van, 

így a tok maximális védelmet nyújt az időjárás ellen, miközben a környezetbe 

is jól beleillik. Ideális megoldás az időjárás hatásaival szemben, ugyanakkor alig 

észrevehető.

Dőlésszög állítási lehetőségek

A napellenző dőlésszöge 0°- 40° (motoros vezérlés) között állítható, így a 

mindenkori igényekhez igazodik. Kézi vezérlés esetén az állítási lehetőség 0°- 30° 

közötti.

Könyökkarok a legmagasabb terhelésekhez

A magas minőségű könyökkarok stabil mechanikája tartósan biztosít nagyfokú 

stabilitást és extrém terhelhetőséget. A mozgatást erre a célra fejlesztett dróttal 

erősített szalagok végzik.

Tokmagasság 13 cm-től

A 13 cm tokmagasság kompakt építési módjának köszönhetően a napellenző a 

legkisebb terekbe is tökéletesen integrálható számos felszerelési lehetősége által.
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Fény és kényelem

A tokba beépített LED csíkok a terasz hangulatáról gondoskodnak. A kívánt 

fényerősséget a szabályzó segítségével állíthatja be. A külső trafó az árnyékolóval 

azonos színű alumínium tokba helyezhető el. A beépített rádiós motor maximális 

kényelmet biztosít a hozzátartozó távirányítóval, mellyel a napellenzőt és a 

fényt is egyszerre szabályozhatja. Szélérzékelő és fényérzékelő is opcionálisan 

választható hozzá.

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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ELTOLHATÓ ÜVEGFALAK TERASZFEDÉSEK

További információ:
www.erhardt-arnyekolas.hu

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

Az Ön ERHARDT partnere

ERHARDT K
JELLEMZŐK
ERHARDT K ismertetőjegyei

Maximális méretek 500 x 300 cm (szélesség és kinyúlás)

Tokozott napellenzők ponyva és szerkezet 100%-osan védett

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)

Dőlésszög 0°- 40° motorral / 0°- 30° kurblival

Rögzítés • mennyezetre

• homlokzatra

• szarukáfra

Különlegességek • ideális erkélyekhez és kis teraszokhoz

• motor alapfelszereltség

• alacsony, 13cm-es tokmagasság

Választható kiegészítők

• rádiós motor távirányítóval

• szélérzékelő / fényérzékelő 

• rádiós rezgésérzékelő 

• textilszélek hegesztéses technológiával szegve

• tokban elhelyezett szabályozható LED szalag, külső trafó 
elhelyezése a kábelcsatornában lehetséges

• infrafűtés (teljesítmény szabályzóval) 




