ERHARDT
GLAZEN ELEMENTEN

GLAZEN SCHUIFWANDEN,
SPIE- EN VASTE KOZIJNEN FUNKTIONEEL EN FLEXIBEL,
OOK ACHTERAF OVERAL TE INTEGREREN

ERHARDT
GLAZEN ELEMENTEN
VEELZIJDIG,
INDIVIDUEEL
EN ELEGANT

Glazen elementen van ERHARDT – Laat u inspireren:
De glazen elementen van ERHARDT kunnen niet alleen als uitbreiding van terrasoverkappingen
maar voor vele andere toepassingen worden geïntegreerd. Met de veelzijdige en individueel te
plannen elementen kunnen bijv. balkonbeglazingen worden gerealiseerd, terrasoverkappingen van
welke aard dan ook worden uitgebreid,
fraaie entreezones en buitentrappen worden ingericht of als hoogwaardige wind- en inkijkbescherming zelf in moeilijke montagesituaties worden toegepast. De glazen elementen van ERHARDT zijn
geen voorraad elementen uit de doos maar worden voor elk object individueel geproduceerd en
geconstrueerd. Dit maakt ongekende oplossingen mogelijk. De elementen bestaan uit aluminium
en glas en worden op hoogwaardige wijze gemonteerd. De duurzame glazen elementen zijn daardoor weerbestendig en desondanks eenvoudig schoon te maken. De aluminium elementen zijn
verkrijgbaar in drie basiskleuren maar kunnen echte in elke willekeurige RAL-kleur worden besteld.

Glazen elementen van ERHARDT – alles is mogelijk!
Onder schuine elementen worden alle onderbouwelementen verstaan waarbij minimaal
een hoek geen 90° is. De schuine elementen kunnen alle lineaire vormen aannemen.
Zelfs op moeilijke plaatsen zijn fraaie oplossingen mogelijk. De schuine elementen worden
hoofdzakelijk als wind- en weersbescherming op plaatsen met zeer veel hoeken gebruikt.
De schuine elementen kunnen worden gebruikt voor de fixatie van de vaste elementen
en van de glazen schuifelementen. U hebt bij beide de keuze tussen frameless glas met
roestvast stalen bevestigingen of aluminium frame met glazen panelen. De vaste elementen kunnen bovendien als sandwichplaat worden geleverd (bijv. aluminium paneel als
spatbescherming in het onderste gedeelte, boven glazen panelen, de hoogten van de
panelen zijn variabel).

Deurslot

Contra-deurslot

optioneel: deurklink enkelvoudig optioneel: deurklink dubbel

Wij denken mee, tot in het kleinste detail
De volledig glazen schuifelementen kunnen als glazen deurfront en als glazen vensterfront worden
gebruikt. De vloerrails voor de deurelementen kunnen voor de toegankelijkheid verzonken worden ingebouwd. De schuifelementen zijn door de hoogwaardige kogellagers extreem lichtlopend en duurzaam.
De glazen schuifelementen kunnen enkelvoudig of dubbel op de 2- tot 5-sporige rails lopen, daardoor
zijn lengten van maximaal 10m mogelijk. De frameless deurelementen kunnen op subtiele wijze naar de
zijkant worden geschoven om zo een fantastisch uitzicht mogelijk te maken. Deze transparante constructie is een van de grote voordelen van de glazen elementen van ERHARDT. Standaard leveren wij de
glazen schuifelementen met een licht bedienbaar deurslot in hoogwaardige roestvast stalen afwerking.
Op elk spoor van de rail kunnen tegen elkaar in lopend maximaal twee glazen schuifelementen worden
gebruikt die elkaar dan in het midden tegenkomen.

ERHARDT GLAZEN ELEMENTEN
Volledig glazen schuifelementen

Vaste elementen

Schuine elementen

max. maten
per element

150 x 200 / 90 x 260 cm
(breedte x hoogte)

max. maten naar wens, volgens
per element technische specificatie

max. maten naar wens, volgens
per element technische specificatie

Techniek

hoogwaardig,
lichtlopend
kogellagersysteem

Soorten

Soorten

Glazen element frameless
Glazen element met frame
Sandwichelement

Rails

2-5 sporige rails voor
2-10 schuifdeuren

Vormen

individueel, ook vormen
met zeer veel hoeken

Gebruik

Schuifdeur
Vensterelement
Balkonbeglazing

Gebruik

Gebruik

Materiaal

Éénlaags veiligheidsglas
van 8 of 10 mm en aluminium

Materiaal

Wind- en weersbescherming, zichtwering, spatbescherming
Floatglas met 6, 8 of
10 mm en aluminium

Kleur van het • wit (RAL 9016)
•g
 rijs aluminium structuur
onderstel
(RAL 9007 fijne structuur)
• antraciet (DB 703) of

Glazen element frameless
Glazen element met frame
Sandwichelement

Wind- en weersbescherming, zichtwering,
spatbescherming
Floatglas met 6, 8 of
10 mm en aluminium

Materiaal

• wit (RAL 9016)
Kleur van
 rijs aluminium structuur
het onders- •g
(RAL 9007 fijne structuur)
tel
• antraciet (DB 703) of

• wit (RAL 9016)
Kleur van
 rijs aluminium structuur
het onders- •g
(RAL 9007 fijne structuur)
tel
• antraciet (DB 703) of

Bijzonderheid

Bijzonderheid

Kleur naar wens
Bijzonderheid overal op elk moment
en ook naderhand integreerbaar, onderhoudsvrij

overal op elk moment ook
naderhand integreerbaar

overal op elk moment ook
naderhand integreerbaar

Combinatiemogelijkheden
Volledig glazen
schuifelement:
als deur of
venster te
gebruiken,
ideaal voor
balkon-beglazing

Frameless glazen element
met roestvast
stalen bevestigingen
(als vast en
schuin element
mogelijk)

ZONWERINGEN

PERGOLA-ZONWERINGEN

GLAZEN SCHUIFELEMENTEN

TERRASOVERKAPPINGEN

Glazen element
met aluminium
frame
(als vast en
schuin element
mogelijk)

Uw ERHARDT dealer
Meer informatie op
www.erhardt-markisen.nl

Sandwichelement:
Combinatie
aluminium
frame met glas
en aluminium
paneel, hoogten flexibel te
kiezen

Variant sand
wichelement:
Aluminium
frame met
aluminium
paneel
(bijv. zichtwering en scheidingswand)

ERHARDT
SCHUINE ELEMENTEN

Voor elke wens de juiste beglazing – daag ons uit!
Wij bieden individuele balkon- en nisbeglazingen voor elke bouwkundige situatie
(professionele zonweringsystemen en zichtwering voor glazen elementen kunnen
wij probleemloos inplannen). U kunt kiezen uit volledig beglaasde zijden, glazen
schuifelementen voor maximaal genot (ook afzonderlijk integreerbaar) of intelligente sandwichsystemen (hoogten telkens vrij te kiezen). De glazen bouwelementen
kunnen ook direct op bijv. een bakstenen borstwering worden geplaatst. In dit
geval hebt u alleen onze ranke schuifelementen nodig. Een balkonreling van metaal
kan op subtiele wijze worden geïntegreerd. Daardoor kunt
u nog meer van uw balkon genieten – nooit meer tocht,
geen vervelende wind, geen onaangename regen en geen
nieuwsgierige blikken.

