
Erlebnis. Outdoor. Life. 

ERHARDT

Több. Derű. Élet. Otthon.

Á YÉ OLÁRN K S

®

QUBE CENTER
A TERASZ TELJES KÖRŰ VÉDELMÉRE



A QUBE széria az ERHARDT Markisen legújabb teraszárnyékolói közé tartozik. A QUBE Center egy moduláris 

pergola, ami védelmet biztosít a nap, a szél és az eső ellen. Keskeny profiljai által különösen elegáns, rugalmasan 

alakítható és modulárisan bővíthető. Ennél az árnyékolónál maximális komfort mellett a funkcionalitás és a dizájn 

is összhangban van, így meghosszabbíthatja a terasz használhatóságának idejét. Zseniális megoldás, hogy 

megvédjük magunkat a naptól, esőtől, széltől és a hőségtől. Az időtálló tervezés által a QUBE Center tökéletesen 

illik az Ön környezetébe.

QUBE CENTER
A TERASZ TELJESKÖRŰ VÉDELMÉRE 



QUBE CENTER

EGY TERMÉK, SOK LEHETŐSÉG

Teljes körű védelem esztétikus kivitelben

A QUBE Center modularitásával tűnik ki a pergolák és teraszfedések közül. Az 

alumínium szerkezet a vízálló ponyvával, függőleges Zip-napellenzőkkel, és/vagy 

eltolható üvegfalakkal ideális védelmet nyújt az Ön teraszának.

Árnyékolás extra méretben

A QUBE Centerrel a nagy teraszokat 13 méteres szélességben és 6,5 méter 

mélységben árnyékolhatjuk le.

Szabadalmaztatott vízállóság

Az oldalsó vezető síneknél egy szabadalmaztatott gumikéder biztosítja a 

vízállóságot. A profil dupla tömítőgumival fekszik a ponyvára, ami megakadályozza 

a víz bejutását és garantálja a maximális vízhatlanságot még erős szélben is. 

Optimális védelem a ponyvának

Behúzott állapotban a ponyva egy alig látható védőtető által védve van a 

szennyeződésektől.

Hangulatfény szabályozható LED-del

A ponyvamerevítő profilokba opcionálisan rendelhető LED spotok biztosítják a 

hangulatvilágítást, mely egy távirányítóval fokozatmentesen szabályozható.



Állítható tartóoszlopok

A szerkezetek a teraszok legkisebb egyenetlenségét is felveszik. A rejtett és állítható 

rögzítő konzolok gyors és pontos szerelést tesznek lehetővé.

Nagy szélállóság

A szerkezet magas teherbírású (Beaufort-skála szerint 7. osztály), ezáltal nagy 

szélnek kitett helyeken is biztosítja a teljes körű védelmet.

Intelligens, rejtett vízelvezetés

A vízálló ponyva elvezeti az esővizet a csatornába, ahonnan a víz az oszlopokba 

integrált lefolyón keresztül távozik, így külső lefolyócső nem zavarja a harmonikus 

összképet.
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QUBE CENTER
JELLEMZŐK

Opcionálisan választható kiegészítők

• szél-, eső- és hőmérséklet érzékelő

• LED világítás a ponyvamerevítő profilokban

• vízszintes keresztmerevítő oldalt

• infrafűtés

QUBE Center ismertetőjegyei

Maximális méretek 1300 x 650 cm (max. szélesség 1300cm 
a ponyva toldása nélkül)

Kivitelezési formák fali csatlakozással

Alkalmazási területek pergolák

Technológia • közös meghajtás a két vezetősín 
számára
• két vezetősín, két oszlop, egy csatorna 
alumíniumból
• a motor kompatibilis a Somfy RTS és iO 
rendszereivel

Szerkezet alapszínek • fehér (RAL 9016) 
• szürkealumínium struktúrált                             
(RAL 9007 finomstruktúr)
• antracit (DB 703)

Extra színek RAL színskála alapján

Textilválaszték
• FLEXLIGHT SMART 6002
•  FLEXLIGHT OPAQUE 6002  

OSCURANTE/BLACKOUT
• PRECONTRAINT 502
• PRECONTRAINT 602
•  PRECONTRAINT 622  

OSCURANTE/BLACKOUT
• SOLTIS PROOF W96

További információ:
www.erhardt-arnyekolas.hu

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

PERGOLA ÁRNYÉKOLÓK

TERASZFEDÉSEK

Az Ön ERHARDT partnere

ÁRNYÉKOLÓK

ELTOLHATÓ ÜVEGFALAK

Különlegességek •  rejtett vízelvezetés az oszlopokon 
keresztül

• elöl fix csatorna
•  szélellenállás 6-os osztályzatú az UNI 

EN 13561 szabvány szerint
•  alkalmas ZIP függőleges árnyékolók 

és eltolható üvegfalak beépítéséhez




