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•  Wij adviseren uit ons grote aanbod aan doeken de  
fiber-screencollectie. Het lichtdoorlatend weefsel biedt opti-
male bescherming tegen zon en nieuwsgierige blikken. De hoge  
transparantie maakt het doek onopvallend en aangenaam.  
De verfijnde dessins zijn verkrijgbaar met een breed scala aan 
kleuren.

•  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 Z:



ERHARDT Z 
EIGENTIJDS DESIGN, 
FUNCTIONEEL EN DE 
BESTE BESCHERMING 
    

•  Bij de ERHARDT Z wordt het doek door een aangelast  

ritssysteem in een speciaal maar onopvallend  

railsysteem geleid, waardoor geen storende lichtspleet  

tussen zonneschermdoek en geleidingsrail ontstaat.

•  Het zorgt voor een duidelijk verbeterde windstabiliteit  

(bij gevelmontage tot windkracht 6), ideaal bij tocht  

en winderig weer.

• Daardoor zijn ook grotere objectafmetingen mogelijk. 

•  Fiber-screens zijn leverbaar in twee doekkwaliteiten  

(waarvan een met verschillende voor- en achterzijden)

ERHARDT Z – een Zip-systeem met meerwaarde

•  De verticale zonwering is van binnenuit in opgerolde toestand  

niet zichtbaar: de eindstaaf is volledig intrekbaar.

•  De bediening vindt plaats door middel van een motoraandrijving,  

optioneel met draadloze afstandsbediening.

•  De ERHARDT Z vormt voor complexe gevelsystemen  

(bijv. ramen of grote glazen oppervlakken) en voor terrassen en 

balkons een perfecte en onderhoudsvriendelijke bescherming 

met grote meerwaarde.

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



Alle kenmerken van de ERHARDT Z
Maximale afmetingen 500 x 300 cm  (breedte x hoogte)

Verticale zonwering met rits geleiding 

Kleur van het onderstel • wit (RAL 9016) 

•    grijs-aluminium structuur  

(RAL-9007) 

• antraciet (db-703)  

Kleur naar wens  elke RAL kleur mogelijk 

Doekdessins • Glasvezeldoek 

• Soltis 86 en 92

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

Bijzonderheid •  blind ritssysteem
•  bijzondere windstabiliteit
• grotere objectafmetingen  
• montage naast elkaar mogelijk

ERHARDT zonneschermdoeken fiber-screen

De collectie bestaat uit met pvc ommanteld fiber-screen en 
overtuigt met vele goede eigenschappen: 
• Hoge transparantie, zicht blijft behouden 
•  In één- of tweekleurige weefselkwaliteiten of  

met verschillend geaccentueerde buiten- en binnenzijden
• Vuilafstotend, afwasbaar en lichtecht  
• Breed scala aan kleuren  
•  Bescherming tegen zon en nieuwsgierige blikken
•  Aangenaam klimaat door optimale luchtcirculatie –  

geen ophoping van warmte

TIP ERHARDT terrasdak

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

ERHARDT Z IN ÉÉN OOGOPSLAG

ERHARDT Z  
105 mm  
cassettehoogte,
rechthoekige en 
ronde uitvoering;
Maximale  
afmetingen:
300 x 300 cm
400 x 240 cm

Optionele accessoires voor de ERHARDT Z
• Afstandsbediening (tip)

• Windautomaat / zonautomaat

ERHARDT Z 
125 mm  
cassettehoogte,
rechthoekige en 
ronde uitvoering;
Maximale afme-
tingen:
500 x 300 cm

ERHARDT Z  
90 mm  
cassettehoogte,
ronde  
uitvoering;
Maximale afme-
tingen:
600 x 260 cm

PERGOLA-ZONWERINGEN

TERRASOVERKAPPINGEN

ZONWERINGEN

GLAZEN SCHUIFELEMENTEN

Meer informatie op
www.erhardt-markisen.nl
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