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ERHARDT KD
HET GEAVANCEERDE CASSETTESCHERM

In de zomermaanden bieden de uren op het eigen terras of balkon een stuk levenskwaliteit, waarvan u onge-

stoord wilt kunnen genieten. Het ERHARDT KD cassettescherm is de juiste keus als u op zoek bent naar de 

optimale combinatie van praktische functies en comfort. Het doek en het volledige zwenkarmmechanisme ver-

dwijnen namelijk volledig in de rondom gesloten cassette.

Met een mogelijk formaat van 700 x 400 cm (breedte x overkapping) is de Erhardt KD uitstekend geschikt voor 

grote schaduwvlakken. Bovendien is de ERHARDT KD verkrijgbaar als dubbele zonwering voor optimale be-

scherming van uw privacy tegen nieuwsgierige blikken. Hiermee creëert u een heerlijke oase in de open lucht. 

Met de optionele toebehoren en varianten kunt u uw eigen sfeer creëren voor uw buitenruimte, met optimaal 

comfort. Denk bijvoorbeeld aan een afstandsbediening, dimbare LED-verlichting in de behuizing, of een alterna-

tief doekdesign uit onze Tibelly-collectie. 



Design

Het tijdloze design van het cassettescherm ERHARDT KD maakt een bijzonder lich-

te, elegante indruk. Als het scherm is ingerold, valt de zonwering door dit moderne 

ontwerp nauwelijks op. Het resultaat is een zonwering die harmonisch en discreet 

in de omgeving past. De compacte bouw zorgt er bovendien voor dat de ERHARDT 

KD extreem belastbaar is. Dit maakt deze zonwering ideaal voor grote oppervlakken.

ERHARDT KD 
ÉÉN PRODUCT – VELE MOGELIJKHEDEN

Dubbele zonwering voor uitgebreide bescherming

In de voorste valstang kan onopvallend een vario-volant worden aangebracht. 

Deze kan als verticale zicht- en zonwering worden gebruikt tot een hoogte van 

170 cm. Deze verticale bescherming wordt aangedreven door een motor voor 

maximaal comfort.  

Sterke zwenkarmen met kettingen voor zware belastingen

De hoogwaardige kettingen in de zwenkarmen garanderen dat deze lang mee-

gaan en betrouwbaar blijven werken. Zelfs bij korte belastingen door plotselinge 

windvlagen blijft de techniek stabiel en stevig.

Individuele positionering 

De hoek van de zonwering kan naar behoefte worden ingesteld tussen 5° en 35°. 

Zo bepaalt u precies waar de schaduw moet vallen.

Rondom bescherming voor doek en techniek 

Bij het cassettescherm met dubbele zonwering zijn de complete techniek en de 

doekrol in opgerolde toestand niet zichtbaar. Dit zorgt voor maximale bescher-

ming tegen weersomstandigheden en een discrete vormgeving. Zo blijven de le-

vendigheid van het doek en de functionaliteit van de techniek lang behouden.  



Licht en comfort in een strakke behuizing

De onopvallend in de behuizing geïntegreerde LED-stripes zorgen voor een aan-

gename sfeer op uw terras. Met de dimfunctie kunt u het licht precies zo instellen 

als u wilt. Voor maximaal comfort is er een ingebouwde motor met bijbehorende 

afstandsbediening, waarmee zowel de zonwering als de verlichting kunnen wor-

den ingesteld. 

CE Made in Germany

Erhardt Markisenbau produceert al zijn producten in het Beierse Burtenbach. De 

hoge kwaliteit wordt gegarandeerd door de grootst mogelijke service en een per-

manente productiecontrole.





 

Alle kenmerken van de ERHARDT KD

Maximale afmetingen 700 x 400 cm  
(breedte x overkapping)  
Dubbele zonwering:  
650 x 325 cm  
(breedte x overkapping)

Cassettescherm Doekrol en techniek compleet 
beschermd

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 (po-
lyester)

•  Collectie Tibelly Classic 
(acryl)

•  Dubbele zonwering: Soltis

Hellingshoek 5° - 35°

Bijzonderheid •  Dubbele zonwering tot 170 cm 
•   bijzonder stabiel  

(grote oppervlakken mogelijk)
•   als dubbele zonwering met  

draadloos bediende motor 
leverbaar

•  hoogwaardig kieparmlager
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TIP Zijscherm

Het ERHARDT zijscherm WSW beschermt u extra tegen 
nieuwsgierige blikken, wind en laagstaande zon (antiverblin-
ding).

Optionele accessoires voor de ERHARDT KD

• Afstandsbediening

• Windautomaat / zonautomaat

• Trillingssensor Somfy Eolis met afstandsbediening

• Zonneschermdoek met laslijmtechniek

•  Dimbare LED-stripe in cassettebehuizing,  
externe trafo in kabelgoot mogelijk

• Infrarood-warmtestraler (inclusief draadloze dimmer)

ERHARDT KD 
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Meer informatie op
www.erhardt-markisen.nl

TERRASOVERKAPPINGEN

Uw ERHARDT-dealer

ZONWERINGEN

GLAZEN SCHUIFELEMENTEN

OUTDOOR LIVING


