
ERHARDT Q 

HET MODERNE CASSETTESCHERM 
Q DESIGN MET GEΪNTEGREERDE LEDVERLICHTING ALS OPTIE  
   



•  Wij adviseren de geïntegreerde ledverlichting.  
Het gelijkmatige licht is ideaal voor het verlichten van  
grote en kleine oppervlakken en kan eenvoudig draadloos  
worden bediend. De ledverlichting is bijzonder  
energiebesparend en duurzaam.

•  Wij adviseren een uitvoering met draadloze  
afstandsbediening voor maximaal gebruiksgemak.  
Voor meer veiligheid zorgt de trillingssensor, die bij  
sterke wind de zonwering vanzelf sluit.

Aanbevolen accessoires voor de ERHARDT Q:



•  Bij het cassettescherm is het doek en de techniek perfect in  
de gesloten behuizing beschermd. Daardoor is een perfecte 
bescherming tegen weersomstandigheden gewaarborgd. 

•  De behuizing is in de stijl van het moderne Bauhaus design  
uitgevoerd en kan daardoor perfect in elke bouwstijl worden 
geïntegreerd.

•  De ERHARDT Q is met de modernste ingenieurskennis  
ontworpen en uit hoogwaardige materialen geconstrueerd.  
Hij onderscheidt zich door zijn bijzondere stabiliteit  

•  De ERHARDT Q is bijzonder robuust en duurzaam, mede  
hierdoor ook geschikt voor grotere oppervlakken. 

ERHARDT Q – luxe om te beleven en te zien

•  De ERHARDT Q is standaard leverbaar met motoruitvoering, 
optioneel met draadloos bediende motor.

•  Optioneel is een geïntegreerde ledverlichting leverbaar.  
Het licht is gelijkmatig en zeer aangenaam.

•  De ERHARDT Q is ook uit te voeren met variovolant voor  
optimale bescherming tegen zon en nieuwsgierige blikken.  
De variovolant kan net zoals het cassettescherm comfortabel 
via de standaard draadloze afstandbediening worden bediend.

•  Grote keuze aan accessoires: Vraag uw  
ERHARDT dealer, hij kan u waardevolle tips geven.

ERHARDT Q
ALLES WAT TECHNIEK  
MOGELIJK MAAKT



Optionele accessoires voor de ERHARDT Q
• Draadloos bediende motor met afstandbediening (tip)

• Windautomaat / zonautomaat

• Bewegings melder (tip)

• Geïntegreerde ledverlichting

• Infrarood-terrasverwarming (incl. draadloze dimmer)

• Zonweringsdoek verlijmd geconfectioneerd

•  Variovolant, standaard met draadloos bediende motor (tip)

Alle kenmerken van de ERHARDT Q
Maximale afmetingen 700 x 400 cm  

met variovolant: 650 x 325 cm  
(breedte x uitval)

Cassettescherm Doekrol en techniek compleet 
beschermd

Kleur van het onderstel • wit (RAL 9016) 
•   grijs aluminium structuur  

(RAL 9007 fijne structuur)
• antraciet (DB 703)  

Kleur naar wens elke RAL-kleur mogelijk
Doekdessins  
(meer dan 250 dessins)

• Collectie SUNSILK  
•  Exclusieve collectie  

SUNVAS CASA
• Collectie Classic 
• Collectie acryl

Hellingshoek 5° - 35°
Bijzonderheid •   modern lineair design

• standaard met motor
•  bijzonder stabiel  

(grote oppervlakken mogelijk)
•   optioneel met variovolant
•  optioneel met geïntegreerde  

ledverlichting
• hoogwaardige ketting armen

ERHARDT zonneschermdoeken SUNSILK/SUNVAS
De SUNSILK collectie biedt vele voordelen:
• bijzonder heldere en briljante kleuren
• lichtecht en weerbestendig
• gemakkelijk schoon te maken oppervlak
•  maximale UV-bescherming  

(absorbeert tot 97% van de gevaarlijke UV-straling)
•   exclusieve collectie SUNVAS CASA: alleen bij ERHARDT  

markisen verkrijgbaar – aangenaam zachte briljante kleuren

ERHARDT Q IN ÉÉN OOGOPSLAG

TIP geïntegreerde ledverlichting
De ERHARDT Q is optioneel leverbaar met geïntegreerde  
ledverlichting. Er zijn geen storende  
lichtpunten van de afzonderlijke leds  
zichtbaar, maar alleen een gelijkmatig  
aangenaam licht. Het ledlicht kan in  
open en gesloten toestand worden gebruikt  
en eenvoudig draadloos worden bediend. Daardoor  
creëert u ook op grote terrassen een perfecte ambiance.

Meer informatie op
www.erhardt-markisen.nl

PERGOLA-ZONWERINGEN

TERRASOVERKAPPINGEN

ZONWERINGEN

GLAZEN SCHUIFELEMENTEN

Uw ERHARDT dealer


