ERHARDT PMlight

ERHARDT PMlight
BETROUWBARE BESCHERMING MET DE
KLEINE, COMPACTE PERGOLA-ZONWERING

ERHARDT PMlight
BETROUWBARE BESCHERMING TEGEN ZON,
WIND EN REGEN
Het geheel nieuwe design van de PMlight is ook voorzien van ritstechnologie, met doekgeleiding aan de zijkant
zonder spleet tussen het doek en de geleiderails. Als de zonwering is uitgerold sluiten de rails van de overkapping naadloos aan op de geleiderails aan de zijkant. Zo realiseert het design een groot schaduwoppervlak met
een slanke, elegante constructie. De pergola-zonwering is voorzien van bevestigingspunten aan de gevel en
steunen die worden verankerd in de bodem, voor uitstekende stabiliteit en windbestendigheid. Hierdoor kunt
u in uw eigen buitenomgeving genieten van heerlijke ontspanning in de schaduw.

ERHARDT PMlight
ÉÉN PRODUCT – VELE MOGELĲKHEDEN

Design
De ERHARDT PMlight heeft een volledig nieuw, modern ontwerp. De heldere contouren zorgen voor een harmonieuze en prettige uitstraling. De pergola-zonwering
past daardoor perfect op uw terras, als optimale bescherming tegen de weersomstandigheden.

Ritsfunctie
De nieuwe geleiderails 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 rails zijn echter ﬂexibel, dus ook de traditionele versie met afstand tussen doek en rails is optioneel leverbaar.

Doordachte afdekking van het overkappingsproﬁel
Het proﬁel voor de overkapping sluit aan de voorzijde perfect aan, passend bij de
ritsfunctie aan de zijkant. Dit zorgt voor een uniforme en rustige uitstraling.

Verticale zonwering
Extra bescherming tegen zon en nieuwsgierige blikken kunt u op elk moment
bereiken door passende verticale of zijdelingse zonwering van ERHARDT.

Warmte, licht en comfort
Er is een ruim aanbod aan accessoires voor nog meer comfort onder uw ERHARDT PMlight, zoals verwarmingen en een lichtrails voor LED-stripes. Voor maximaal comfort is er een ingebouwde motor met bijbehorende afstandsbediening.
Optioneel zijn er ook sensoren die de doekbewegingen registreren voor meer veiligheid, en er is een aparte wind- en zonautomaat verkrijgbaar.

Nauwelijks zichtbare schroeven in zijafdekking
De zijafdekking wordt op zijn plaats gehouden door speciale, verborgen houders
en nauwelijks zichtbare zeskantschroeven. Het heldere design wordt zo dus niet
onderbroken door storende schroeven.

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

ERHARDT PMlight IN ÉÉN OOGOPSLAG
Alle kenmerken van de ERHARDT PMlight

Optionele accessoires

Minimale breedte
Maximale breedte

100 x 250 cm
500 x 450 cm

• motor met draadloze afstandsbediening

Montagetechniek

Bevestiging van de cassette met
consoles,
2 zĳrails op steunen die in de bodem
worden verankerd

• windautomaat / zonautomaat

Rails max. 50 cm

Toepassingsgebieden

Als pergola of terrasoverkapping

Techniek

stille elektromotor,
spansysteem met tegentrek-techniek

Cassettescherm

Rondom bescherming voor doek en
techniek

Kleur van het
onderstel

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

Kleur naar wens

elke RAL-kleur mogelĳk

Doekdessins

• Collectie Tibelly Ambiente
(polyester)
• Collectie Tibelly Classic
(acryl)

Hellingshoek

0° - 45°

Bĳzonderheid

• standaard met motor
• uitvoering in doek ook mogelĳk
zonder rits
• steunen van aluminium
• gording in de voorkant om een
verticale zonwering te kunnen integreren

ZONWERINGEN

OUTDOOR LIVING

GLAZEN SCHUIFELEMENTEN

TERRASOVERKAPPINGEN

• infrarood-warmtestraler (incl. draadloze dimmer)
• Gording in de voorkant om een verticale zonwering
te kunnen integreren

Uw ERHARDT-dealer

Meer informatie op
www.erhardt-markisen.nl

Bekijk zelf hoe uw zonwering
er in de praktijk zou uitzien.
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Overstek

• regensensor

