ERHARDT PM

ERHARDT PM
DE PERGOLA-ZONWERING VOOR UW
FLEXIBELE BESCHERMING TEGEN WEER EN WIND

ERHARDT PM
MAXIMALE FLEXIBILITEIT VOOR UW BUITENRUIMTE
De pergola-zonwering ERHARDT PM biedt u een optimale combinatie van zonwering en terrasoverkapping
– met één druk op de knop kunt u genieten van pure zon of een gezellige plekje in de schaduw creëren.
Het slanke design van de Erhardt PM met zijn zijdelingse geleiderails en een extra groot schaduwoppervlak
(maximaal 30 m2) is de perfecte oplossing om in veel weersomstandigheden van uw terras te genieten. Erhardt biedt tal van opties voor verlichting of verticale zonwering aan. Het nieuwe aan de ERHARDT PM is de
optioneel geïntegreerde Variovolant in de overkappingsstang. Daarmee kunt u uw eigen persoonlijke plekje
creëren. Richt uw buitenruimte volledig naar eigen smaak in.

ERHARDT PM
EIN PRODUKT VIELE MÖGLICHKEITEN
Design
De ERHARDT PM is een pergola-zonwering met een hoogwaardige aluminium cassette als optimale bescherming voor doek en techniek rondom. Aan de uiteindes van
de cassette zijn zijdelingse geleiderails aangebracht voor het perfect uitrollen van het
zonneschermdoek tot aan de steunen, het einde van de overkapping. De combinatie
van geleiderails en steunen maakt de pergola-zonwering bijzonder stabiel. In tegenstelling tot knikarmschermen is ze ook geschikt voor plaatsen met veel wind.

Zonneschermdoek met ritsfunctie
De nieuwe geleiderail wordt in de standaardversie altijd uitgevoerd met een ritsfunctie aan de zijkant van het doek. Dit voorkomt een lichtspleet tussen het doek
en de zijrails. De ritsfunctie is mogelijk voor zonneschermen met een grootte van
maximaal 30 m2.

Eenvoudige montage
Verschillende houders maken een montage zelfs op moeilijke gevels mogelijk.
Hiervoor bieden we een ruim assortiment aan houders aan. Dankzij een functionele clipconsole ziet de verbinding tussen de steun en de geleiderail er elegant
en modern uit.

Perfecte zicht- en zonwering
De ERHARDT PM kan bovendien voorzien worden van een Variovolant. Voor de
comfortabele bediening van de zonwering kan de module voor zonne-energie op
elke kant van de valstang gemonteerd worden. Zo bent u met één druk op de knop
beschermd tegen laaghangende zon en nieuwsgierige blikken. Het doek maakt
zicht naar buiten mogelijk, maar beschermt overdag wel tegen blikken van buitenaf.

Gekoppelde installaties
Het is mogelijk om meerdere ERHARDT PM pergola-zonweringen te combineren.
Zo kunt u grotere oppervlakken van schaduw voorzien met een gekoppelde installatie. U kunt zoveel installaties combineren als u wilt.

Creëer ‚s avonds de perfecte sfeer, vol licht en warmte
Dankzij de sfeervolle, optionele verlichting met moderne LED-stripes in de cassettebehuizing en/of in de geleiderails maakt u het ‚s avonds extra gezellig op uw
terras. Optioneel zijn er ook infrarood-terrasverwarmers verkrijgbaar. De warmtestralers werken direct om het buitencomfort te verlengen. Geniet in alle vrijheid
van de verschillende mogelijkheden.

CE Made in Germany
ERHARDT Markisenbau produceert al zijn producten in het Beierse Burtenbach.
De hoge kwaliteit wordt gegarandeerd door de grootst mogelijke service en een
permanente productiecontrole.

ERHARDT PM
IN ÉÉN OOGOPSLAG
Alle kenmerken van de ERHARDT PM
Minimale breedte
Maximale breedte
Maximale overkapping

145 cm (breedte)
met max. overkapping 500 cm
650 cm (breedte)
met max. overkapping 450 cm
500 cm (overkapping)
met max. breedte 600 cm

Bĳzonderheden

» bescherming tegen zon en regen
» Windweerstandsklasse 3
» Veel flexibiliteit bĳ de montage
» dubbele installatie met één
motor te bedienen
» driedubbele installatie met
twee motoren te bedienen
» U kunt zoveel installaties combineren als u wilt.

Cassettescherm

Rondom bescherming voor doek
en techniek

Kleur van het onderstel

» wit (RAL 9016)
» grĳs aluminium structuur
(RAL 9007 fijne structuur)
» antraciet (DB 703)

Kleur naar wens
Doekdessins

elke RAL-kleur mogelĳk
» Collectie Tibelly Ambiente
(polyester)
» Collectie Tibelly Classic (acryl)
» Variovolant:
Soltis
Tibelly Screen

Optionele accessoires

Zonneschermdoek standaard in
laslĳmtechniek
Standaardversie: Doek met rits
(maximale grootte van het doek:
30 m2)
0° - 45°
Vanaf 15° bescherming tegen
regen

» Verlichting met LED-stripe in de cassettebehuizing en/of
geleiderails

Hellingshoek

» Motor met draadloze afstandsbediening
» Windautomaat / zonautomaat
» Regensensor
» Extra schaduw met een Variovolant
(aandrijving met geïntegreerd zonnepaneel)

» Infrarood-warmtestraler (incl. draadloze dimmer),
alleen wandmontage
» Verticale zonwering ERHARDT V-SH of ERHARDT Z
voor zĳdelingse of frontale schaduw
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Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met uw ERHARDT dealer.

Bezoek ons:
www.erhardt-markisen.nl | info@erhardt-markisen.nl

