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TOKOZOTT NAPELLENZŐ NAGYOBB FELÜLETEKHEZ

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

szeretne élvezni. Az ERHARDT KD helyes választás abban az esetben, ha a maximális kihasználtságot a 

kényelemmel szeretné összekötni. A napellenző textil és a karok behúzott állapotban tökéletesen zártan 

helyezkednek el a tokban.

Maximális 700 x 400 cm-es méretével (szélesség és kinyúlás) az ERHARDT KD kitűnő nagy felületek 

árnyékolásához. Ahhoz, hogy megvédje az Ön magánszféráját és óvja Önt a kíváncsi tekintetektől, az ERHARDT 

KD függőleges árnyéktoldattal is kapható. Ezáltal egy csodálatos pihenőhely keletkezik a szabadban. Az olyan 

választható kiegészítőkkel, mint például a távirányítású rádiómotor és a tokban lévő szabályozható LED világítás, 

megteremtheti saját kellemes atmoszféráját kedvenc helyén a Tibelly-kollekció egyik szövetével.

 



Design

Az ERHARDT KD tokozott napellenző rendkívül elegáns kialakítású. A napellenző 

ezáltal harmonikusan illik az Ön környezetébe. Az ERHARDT KD kompakt építési 

módja miatt nagymértékben terhelhető és ezáltal nagy felületekhez is alkalmas.

ERHARDT KD 

EGY TERMÉK, SOK LEHETŐSÉG

Dupla napellenző a széleskörű védelemért

A homlokprofilba beépíthető egy 160 cm hosszúságban leengedhető árnyéktoldat 

(Variovolant), mely az alacsony napállásnál hasznos és véd a belátás ellen. Ennek 

a függőleges árnyékolónak az irányítása rádiós motorral történik, ezzel maximális 

kényelmet biztosít.

Láncos könyökkarok a legmagasabb terhelésekhez

A könyökkarok jó minőségű láncai hosszú élettartamot garantálnak. Hirtelen, 

nagyerejű széllökésekkor is stabil marad az árnyékoló.

Dőlésszög állítási lehetőségek 

A napellenző dőlésszöge 5°-35° között állítható, így a mindenkori igényekhez 

igazodik. 

Teljes körű védelem a vászonnak és a szerkezetnek

Az árnyéktoldattal rendelkező tokozott napellenzőnél behúzott állapotban sem a 

mechanika, sem a ponyva nem látható. Ezáltal maximális a védelem az időjárás 

viszontagságaival szemben, ugyanakkor alig észrevehető. Így a szövet és a 

vezérlés is időálló marad.



Fény és kényelem, a tokban

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

fényerősséget a szabályozó segítségével állíthatja be. A beépített rádiómotor 

maximális kényelmet biztosít a hozzátartozó távirányítóval, amellyel a napellenzőt 

és a fényt is szabályozhatja. 

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.

Sorolt szerkezetek

Az ERHARDT KD kitűnő választás nagy felületek árnyékolásához, mert lehetőség van 

két szerkezet összekapcsolására. A legnagyobb méret 1400 x 350cm, leengedhető 

árnyéktoldattal 1300 x 325cm lehetséges.
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ERHARDT KD 
JELLEMZŐK

Különlegességek • leengedhető árnyéktoldat 160 cm-ig 
(Variovolant)

• nagy felületeken lehetséges

• árnyéktoldat rádiós motorral 

• motor alapfelszereltség

• magas minőségű könyökkar

Választható kiegészítők

• rádiós motor távirányítóval

• szélérzékelő / fényérzékelő

• rádiós rezgésérzékelő  

• textilszélek hegesztéses technológiával szegve

• tokban elhelyezett szabályozható LED-szalag 

• infrafűtés (teljesítmény szabályzóval) 

TERASZÁRNYÉKOLÓKÁRNYÉKOLÓK

ELTOLHATÓ ÜVEGFALAK TERASZFEDÉSEK

További információ:
www.erhardt-arnyekolas.hu

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

Az Ön ERHARDT partnere

ERHARDT KD ismertetőjegyei

Maximális méretek 
(szélesség és kinyúlás)

700 x 400 cm
leengedhető árnyéktoldattal (Variovolant): 
650 x 325 cm
sorolt szerkezezet: max. 1400 x 350cm
sorolt szerkezezet Variovolanttal: max. 
1300 x 325cm

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)

• leengedhető árnyéktoldat: Soltis vagy 
Tibelly Screen

Dőlésszög 5°- 35°

Rögzítés • mennyezetre

• homlokzatra

TIPP oldalárnyékolóra
Az ERHARDT WSW oldalra szerelhető napellenző megvédi Önt 
a kíváncsi tekintetektől, a széltől és a lenyugvó naptól (vakító 
fény elleni védelem).




