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ERHARDT PMlight

KOMPAKT PERGOLA ÁRNYÉKOLÓ AZ 
IDŐJÁRÁS ELLEN



A PMlight pergola árnyékoló új formatervezésének és a Zip-technológiának köszönhetően megbízható 

árnyékoló rendszer. Az új vezetősín Zip-es módon kapcsolódik a textilhez, így nyitott állásnál nem alakul 

ki fénysáv a textil és az oldalsó vezetősín között. A vékony oszlopok és az oldalsó sínek egységes képet 

alkotnak, így a teljes árnyékolás biztosított. A pergola a homlokzaton lévő rögzítési pontokkal és a földhöz 

rögzített alátámasztásokkal nagy stabilitást és szél elleni biztonságot nyújt. Így egy kellemes, árnyékos 

környezetben pihenhet. 

ERHARDT PMlight

MEGBÍZHATÓ VÉDELEM A NAP, A SZÉL ÉS AZ ESŐ 
ELLEN



Napellenző ponyva 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. Az oldalsó sínek és a záróprofil nyitott állapotban zárt keretet 

alkot, így egységes és harmónikus az összkép.

Nyitható fedél a könnyű szereléshez  

A beeállítást és javítást nagyban megkönnyíti a záróprofilon lévő fedél, mely alulról 

és előről is hozzáférhetővé teszi az árnyékolót, így azt nem szükséges leszerelni 

a javításhoz.

Design

Az ERHARDT PMlight pergola árnyékolót teljesen új, modern formavilág jellemzi. 

A tiszta kontúrok kellemes összképet közvetítenek. Harmonikusan illeszkedik a 

teraszához és optimális védelmet nyújt eső elleni.*

Oldalárnyékoló

A  PMlight a belátás és a nap ellen utólag is kiegészíthető az ERHARDT függőleges 

vagy oldalra szerelhető napellenzőivel.

Fűtés, világítás és komfort

A további kényelemért számos olyan tartozék áll rendelkezésre az ERHARDT PMlight-

hoz, mint például az infrafűtés és LED világítás. A beépített rádiómotor maximális 

komfortot biztosít a hozzátartozó távirányítóval. Opcionálisan kiegészíthető 

rezgésérzékelővel valamint szél- és fényérzékelő automatikával.

*minimális dőlésszög 15° eső elleni védelemként



Oldalfedél

Az oldalburkolat egyedi, rejtett tartókkal és csavarokkal van rögzítve. Az inbuszcsavart 

az „Erhardt Markisen” felirat takarja el, ezzel is ügyelve a részletekre.

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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ERHARDT PMlight

JELLEMZŐK

ERHARDT PMlight ismertetőjegyei

Minimális szélesség 100 cm (szélesség) maximum 300 cm 

kinyúlással 

Maximális szélesség 500 cm (szélesség) maximum 450 cm 

kinyúlással

Kivitelezési formák tok rögzítése konzollal, 2 oldalsó sín 

elöl oszlopra ültetve, alul konzollal 

rögzítve

Alkalmazási terület pergolák

Technológia halk működésű elektromos motor, 

bóvdenes ellenfeszítő rendszer

Tokozott árnyékoló ponyva és a szerkezet 100%-osan 

védve

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 0-45° 

minimális dőlésszög az 

esővédelemhez: 15°

Különlegességek • motor alapfelszereltség

• alumínium tartóoszlop

Választható kiegészítők

• rádiós motor távirányítóval

• szélérzékelő / fényérzékelő 

• esőérzékelő

•  infrafűtés  (rádiós vezérléssel), csak falra szerelve

• elöl vízszintes gerenda függőleges napellenző felszereléséhez

TERASZÁRNYÉKOLÓKÁRNYÉKOLÓK

ELTOLHATÓ ÜVEGFALAK TERASZFEDÉSEK

További információ:

www.erhardt-arnyekolas.hu

Bemutatóterem:

Sopron, Határdomb u. 2. (Alphapark)

Az Ön ERHARDT partnere




