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ERHARDT TERASZFEDÉS
TERVEZÉSI LEHETŐSÉGEK SZÉLES
VÁLASZTÉKA AZ ÖN OTTHONA SZÁMÁRA
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Tervezet
Az ERHARDT alumínium szerkezetű terasztetők különösen stabilok, ezért nagyon
nagy üvegfelületek is megvalósíthatóak kevés zavaró alátámasztással. Ezt a tartó
elemek rafinált keresztirányú vágásával érik el. Optikájában a teraszfedés nagyon
filigrán és könnyű marad a magas stabilitásnál és hosszú élettartamnál a tetszetős
tervezés által.

Három különböző szarufa
Három különböző szarufamagasság áll rendelkezésre, melyeket adottságaik és
a statikai követelmények szerint lehet megépíteni. Mindkét szarufába vezetékek
vannak beépítve alapfelszereltségként, hogy a világítás és a napellenzők rögzítése
megoldható legyen.

Bármikor bővíthetők
Az ERHARDT teraszfedések kedv szerint és időponttól függetlenül tovább bővíthetők üveg- és toló elemekkel. A programban kombinálva vannak üveg- illetve
látásvédő elemek, melyek üvegből és alumíniumból készülnek és ideálisak a szél
és időjárás elleni védelemhez.

ERHARDT TERASZFEDÉS
A RUGALMAS, SOKOLDALÚ TETŐMEGOLDÁS

A tökéletes esti hangulat megvilágítással és fűtéssel
Az opcionális LED-es megvilágításnak köszönhetően hangulatos esti órákat tölthet
a teraszon. A szintén rendelhető infravörös fűtőberendezések kellemes meleget
biztosítanak a hűvösebb napszakokban. A nyugtató meleg a bekapcsolás után

Mindegy, hogy nyár van vagy ősz - élvezze a szabad levegőt a szél és az időjárás okozta hátrányok nélkül az

már pillanatokon belül érezhető. Élvezze a szabadságot a legteljesebb mértékben.

ERHARDT teraszfedéssel. A szél és az eső elleni teljes védelem, a legnagyobb kényelem és a majdnem zavartalan kialakítási szabadság kombinációja a teraszt lakóterének ideális bővítményévé teszik. Hosszú évek
tapasztalatával garantáljuk Önnek a legmagasabb minőséget és technológiát a legmagasabb színvonalon.
A tervezés és a kialakítás rugalmassága és sokszínűsége miatt az ERHARDT teraszfedés minden fajta építészethez, és különböző adottságokhoz igazodik. Mindegy, hogy terasz, kert, vagy erkély számára, illetve speciális megoldásként. Ön döntheti el, milyen funkcióra és védelemre van szüksége.

CE Made in Germany
Az ERHARDT Markisenbau minden terméket Burtenbach -ban (Bajorország) állít
elő. A teljes körű szerviz és az állandó gyártásellenőrzés garantálják a magas
minőséget.

Rejtett vízelvezető csatornák

ERHARDT TERASZFEDÉS Q 150INTEGRAL
A MODERN KOCKA ALAKÚ TETŐ

A vízelvezetés be van építve az oszlopokba. Az esővíz az ereszcsatornákon keresztül az oszlopokba beépített elvezető csőbe kerül. A beépített esőcsatorna esetleges tisztítása érdekében az elülső profilt egyszerűen és gyorsan ki lehet nyitni
egy clip- rendszer segítségével. A csatorna és a falcsatlakozás oldaltakarója alatt
vízelvezető profilok vannak beépítve, zavaró fedelek nélkül.

Tervezet
A Q150INTEGRAL terasztető kortárs és fejlett kialakítása optimális megoldás a kültéri
ülőhelyek számára, ha Ön a Bauhaus stílus kedvelője. Az egyes elemek, mint
például a szarufák vagy a falcsatlakozás tökéletesen illeszkednek egymáshoz, így
az Erhardt terasztető igényes és modern megjelenésű.

ERHARDT TERASZFEDÉS TINTEGRAL
AZ EGYENES KIALAKÍTÁSÚ TETŐ

Kocka szarufa Q 150INTEGRAL
Az Erhardt Q 150INTEGRAL terasztető egyértelmű jellegzetessége a kocka alakú sza-

Tervezet

rufa, valamint a profilokon található kis ívek és ferdék. Ennek eredményeként a

Egyenesen, modernen és elegánsan illeszkedik a TINTEGRAL teraszfedés házának

teherhordó profil elegánsnak és könnyűnek tűnik. Ennek eredményeképpen az

építészeti stílusába. A szarufák, a falcsatlakozások és az elülső csatorna harmo-

Erhardt terasztető egységként érzékelhető, és harmonikusan illeszkedik bármilyen

nikusan vannak összehangolva. Ahhoz hogy a tartó profilok ne domináljanak, a

építészethez.

profilokra íveket és szegélyeket tesznek. Így az egész tető egységnek látszik.

ERHARDT T

ERHARDT Q150 / Q150INTEGRAL

ERHARDT TINTEGRAL

Maximális hiba

T100 = 350 cm
T150 = 600 cm

Q150 = 600 cm
Q150INTEGRAL = 600 cm

T100INTEGRAL = 300 cm
T150INTEGRAL = 600 cm

Alátámasztások távolsága

7 mm-ig megvalósítható

7 mm-ig megvalósítható

7 mm-ig megvalósítható

Profilmagasság

T 100 = 100 mm
T 150 = 150 mm

Q 150 = 150 mm

T 100 = 100 mm
T 150 = 150 mm

A berendezések jellemzői

» ereszcsatornák kívűl
» a tetőzetek túlnyúló részeinek
eltakarásával

» ereszcsatornák az oszlopokba
beépítve
» qubian szarufa
» a tetőzetek túlnyúló részeinek
eltakarása nélkül
» modern kijelzőburkolat

» ereszcsatornák az oszlopokba
beépítve
» a tetőzetek túlnyúló részeinek
eltakarása nélkül

Különlegességek

Ereszcsatornák vagy lefolyócsövek

Integrált vízelvezetés

Integrált vízelvezetés

SZERELÉSI LEHETŐSÉGEK
Szerelés

» Falcsatlakozás tömítőperemmel terasztetőkhöz és gyors összeszereléshez
» Falcsatlakozás kaszkád alakú szerkezettel és rejtett vízelvezetéssel üvegházakhoz és terasztetők
BERENDEZÉSI ANYAGOK

Állványzat színe

» fehér (RAL 9016)
» szürke alumínium szerkezet (RAL 9007 Finomszerkezet)
» antracit (DB 703)

Kívánt szín

minden RAL- színárnyalat lehetséges

Anyag

Alumínium és VSG- üveg
OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Árnyékolási lehetőségek

» ERHARDT TM vagy ERHARDT HS tetőre és tető alá történő telepítés
» Tetőre szerelés Erhardt WG
» Függőleges napellenzők ERHARDT Z (ZIP rendszerrel) vagy ERHARDT V-SH

Kiegészítő berendezések
(opcionális)

» LED világítás a szarufákban és a fali csatlakozóban (opcionálisan fényerőszabályozható)
» Fénysín (opcionálisan fényerőszabályzó)
» Infravörös sugárzó fűtőberendezés (beleértve a rádiós fényerőszabályzót)
» Üvegelemek a legnagyobb rugalmasságért
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