
ERHARDT V

VERTICALE ZON- EN ZICHTWERING
MET ELEGANTE ROESTVAST STALEN KABELGELEIDING



•  Wij adviseren uit ons grote aanbod aan doeken de  
doekcollectie Soltis. Dit doek maakt een zicht van binnen 
naar buiten mogelijk. Daarnaast is door het transparante  
weefsel een optimale luchtcirculatie (geen warmtestuwing) bij 
gevelsystemen gewaarborgd.

•  Optimaal voor de verticale cassetteschermen is de motoraan-
drijving met draadloze afstandsbediening. U kunt zittend uw 
lichtsituatie snel en gemakkelijk aanpassen.

Aanbevolen accessoires voor de ERHARDT V:



ERHARDT V 
RANKE VERTICALE 
ZONWERING MET  
STIJLVOLLE TECHNIEK

•  De ERHARDT V maakt indruk met zijn slanke en elegante roest-
vast stalen geleidingssysteem en past zich aan elke stijl aan.

•  De ranke techniek maakt een breed scala aan toepassingen 
mogelijk. 

•  Dankzij het compacte ontwerp van de cassette (8 cm) is ook in 
een beperkte ruimte een optimale oplossing mogelijk.

•  De ERHARDT V is door het gebruik van hoogwaardige materialen 
en uitstekende afwerking zeer duurzaam en weerbestendig.

•  Verfraai uw gevel met het veelzijdige en  
grote aanbod aan doekdessins.

ERHARDT V – een echte blikvanger, in elk opzicht  

•  De Soltis doekdessins maken zicht naar buiten mogelijk,  
beschermen echter tegen nieuwsgierige blikken van buitenaf.

•  Ondanks een optimale UV-bescherming zeer vriendelijk licht in de 
ruimte. 

•  De Soltis- en fiber-screencollectie zorgen voornamelijk voor een 
aangenaam koel binnenklimaat en beschermen tegen verblin-
dend zonlicht (bijv. bij het televisie kijken of bij het werken op de 
computer).

•  De bediening vindt plaats door middel van een motoraandrijving, 
optioneel met draadloze afstandsbediening.

•  Voor vragen staat uw ERHARDT dealer graag tot uw beschikking.



Alle kenmerken van de ERHARDT V
Maximale afmetingen 600 x 240 cm  

(breedte x hoogte) 
Verticale zonwering Roestvast stalen kabelgeleiding
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 • Glasvezeldoek 

• Soltis 86 en 92
• ERHARDT doekcollecties

exclusieve oplossing voor 
het beschaduwen van gevels

• raam- en deurelementen  
• glazen oppervlakken of gevels

combineerbaar voor  
balkon en terras
(ook zijdelings)

• terrasoverkappingen 
• pergola-zonweringen 
• serres

Besonderheit: • roestvast stalen kabelgeleiding  
•  rank ontwerp (8 cm)
• grotere objectafmetingen  
• montage naast elkaar mogelijk

ERHARDT zonneschermdoeken Soltis
Soltis zonneschermdoeken overtuigen door de gepatenteerde  
exclusieve technologie van Précontraint Serge Ferrari:
• optimaal zicht naar buiten, zonder verblinding  
• geringe dikte, licht gewicht, lange levensduur 
• vuilafstotend, afwasbaar en lichtecht  
• poriëntechnologie voor optimale luchtcirculatie  
•  zeer goede thermische eigenschappen: het weefsel  

laat nauwelijks warmte door, dit zorgt voor een aangenaam 
binnenklimaat

•  optimale uv-bescherming

TIP Erhardt terrasoverkapping 

In combinatie met een Erhardt terrasoverkapping bereikt u niet 
alleen meer privacy op uw terras, maar bent u ook beschermd 
tegen weersinvloeden zoals wind en regen.

Optionele accessoires voor de ERHARDT V
• Afstandsbediening (tip)

• Windautomaat / zonautomaat

ERHARDT V IN ÉÉN OOGOPSLAG

Meer informatie op
www.erhardt-markisen.nl

Uw ERHARDT dealer

Montagevoorbeeld pergola-zonwering  
met ERHARDT V

Aandrijving met draaistang Aandrijving met motor  
(draadloos optioneel)

PERGOLA-ZONWERINGEN

TERRASOVERKAPPINGEN

ZONWERINGEN

GLAZEN SCHUIFELEMENTEN


