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QUBE LAMELLA 
INNOVATÍV NAP ELLENI VÉDELEM DÖNTHETŐ 
LAMELLÁKKAL



QUBE LAMELLA
VÍZÁLLÓ PERGOLA ALMÍNIUMBÓL DÖNTHETŐ 

LAMELLÁVAL

A QUBE széria az ERHARDT Markisen legújabb teraszárnyékolói közé tartozik. Az új, alumíniumból készült 

QUBE Lamella védi Önt a szabadtéri tevékenységeknél a naptól, a széltől és a csapadéktól. Az enyhén nyitott 

lamellák a napfényben az árnyékolásról gondoskodnak, és lehetővé teszik a levegő mozgását. Teljesen zárt 

állapotban megbízható védelmet nyújtanak az esőtől. A lamellák a vizet a körbefutó csatornába vezetik, 

ahonnan a víz az oszlopokba integrált lefolyón keresztül távozik. Így ez a pergola átfogó és egyedi védelmet 

biztosít. A lamellákat, a világítást és a fűtést egyszerűen lehet vezérelni egy távirányító segítségével. A 

különböző kivitelek egyedi kialakítást tesznek lehetővé, ami által a pergola a ház és a kert szerves része lesz.



Vízálló lamellák

Minden egyes lamella tömítést tartalmaz és teljesen ellenáll az esőnek. Ön és bútorai 

optimálisan védve vannak még rossz idő esetén is.

Funkcionalitás

A lamellákat egyesével rögzítik, így a hőmérsékletváltozás okozta dilatáció nem 

befolyásolja működését, ezáltal tartós védelmet nyújt.

Intelligens, rejtett vízelvezetés

A lamellák a vizet a körbefutó csatornába vezetik, ahonnan a víz az oszlopokba 

integrált lefolyón keresztül távozik. Eső után a lamellák nyitásakor a lamella a profil 

intelligens kialakítása miatt a vizet elvezeti, így Ön akkor is védve van.

QUBE LAMELLA 
EGY TERMÉK, SOK LEHETŐSÉG

Hangulatfény szabályozható LED-del

A körbefutó csatornába épített LED szalagok és lamellákban lévő LED spotok 

biztosítják a hangulatvilágítást, mely egy távirányítóval fokozatmentesen 

szabályozható.

Design

A QUBE Lamella tervezésénél a hangsúly a harmonikus design-on és a modern 

építészeti stílusnak megfelelő formán, valamint a nap elleni védekezésen volt. Ez 

tükröződik többek közt olyan részeken, mint a tartóoszlopok és a körbefutó csatorna 

találkozása, mely szinte alig látszik, mégis megfelelő statikai tartást biztosít.



Egyedi lamella beállítások

A lamellákat egy fokozatmentesen állítható csőmotorhoz rudazat állítja a kívánt 

pozícióba.  A távkapcsolón már előre beállított pozíciók 33%, 66% és 100%-os 

lamella nyitást tesznek lehetővé.

Megoldások minden beépítési helyzetre

Az alátámasztás nélküli nagy nyílások nagyon divatosak manapság az építészetben. 

Az Ön építési terveihez is kínálunk speciális megoldást, ilyen irányú igény esetén. 

Egy másik megoldás az épület felőli oldal zavaró alátámasztásának kiváltására egy 

fali konzol használata, mely harmonikusan illeszkedik a szerkezethez és a terhelést 

az építményre vezeti.

Tesztelt, biztonságos rendszer

Minden anyagot, mechanizmust és konstruktív alkotóelemet szigorú tanúsító szervek 

teszteltek, akik állandóan figyelik és ellenőrzik a termelés minőségét. Az ERHARDT 

termékek CE-minősítéssel rendelkeznek az EN 13561 és EN 1090 szabvány szerint.  

A QUBE Lamella pergola szélellenállása 6-os osztályzatú az EN 13561:2015 szerint.
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QUBE LAMELLA 
JELLEMZŐK

QUBE Lamella ismertetőjegyei
Maximális méretek szabadon álló 400 x 815,5 cm*

fali csatlakozással 400 x 815,5 cm*
meglévő szerkezetre 400 x 815,5 cm*
*601cm szélesség felett középső oszloppal és 

tetőben középső merevítéssel

Kivitelezési formák • szabadon álló
• fali csatlakozással
• meglévő szerkezetre (tartóoszlopok 
nélküli kivitel)

Alkalmazási területek pergolák

Technológia • a lamellékat egy csőmotor és egy 
tolórúd működteti
• a motor kompatibilis a Somfy RTS és iO 
rendszereivel

Lamellák állítható dőlésszögű alumínium lamellák 

Lammelák 
állíthatósága

Maximális nyitási szög 85° 
Távirányítóval 4 fokozatban állítható:     
zárt (0°), 33%-ban, 66%-ban vagy 100%-
ban nyitva

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

Extra színek RAL színskála alapján

Opcionálisan választható kiegészítők

• szél-, eső- és hőmérséklet érzékelő

• LED világítás a csatornában és a lamellákban

• infrafűtés

• függőleges árnyékolás

• eltolható üvegfal

Különlegességek •  szabadonálló öntartó szerkezet
•  rejtett vízelvezetés az oszlopokon 

keresztül
•  körbefutó csatornaprofil
•szélellenállás 6-os osztályzatú az UNI 
EN 13561 szabvány szerint

További információ:
www.erhardt-arnyekolas.hu

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

PERGOLA ÁRNYÉKOLÓK

TERASZFEDÉSEK

Az Ön ERHARDT partnere

ÁRNYÉKOLÓK

ELTOLHATÓ ÜVEGFALAK




