ERHARDT
SERRE ZONWERINGEN

DRIE SERRE-ZONWERINGEN MET ALLE MOGELIJKHEDEN		
MONTAGE OP OF ONDER HET DAK			
VAN ZEER KLEINE TOT HEEL GROTE TE BESCHADUWEN
OPPERVLAKKEN

ERHARDT TM: de neutrale universele zonwering
voor montage op of onder het dak
• De ERHARDT TM is een compacte serre-zonwering die zowel voor montage op als
onder het dak geschikt is. De beide geleidingsrails aan de zijkant worden met
afstandhouders gemonteerd. Montage naast elkaar mogelijk: er kunnen meerdere systemen – ook met verschillende overkappingslengten – naast elkaar worden gemonteerd.
• De ERHARDT TM is bij montage onder het dak met zijn compacte cassette, de
neutrale houders en de daardoor mogelijke directe montage op het dakspant extreem
onopvallend.
• U kunt bij montage onder het dak dimbare lichtrails en warmtestralers voor een
aangename sfeer integreren. Wij adviseren ook de draadloos bediende motor met
optionele zon- en windautomaat.

ERHARDT SERRE-ZONWERINGEN
VOOR ELKE SITUATIE DE BESTE OPLOSSING

ERHARDT HS: de klassieke oplossing voor montage op het dak met
afstandhouders – flexibel te plannen ook bij grotere oppervlakken
• De fraai gevormde ERHARDT HS kan dankzij zijn bijzonder sterke spantechniek ook grotere
oppervlakken optimaal beschaduwen.
• De montage op het dak is door een grote keuze aan afstandhouders voor de bevestiging
van de geleidingsrails aan de zijkant op bijna alle bestaande systemen mogelijk.
• Net zoals alle drie serre-zonweringen is hij standaard met een geluidsarme
maar krachtige elektrische motor uitgerust. De draadloze versie is optioneel leverbaar.
• De ERHARDT HS is met zijn speciale dubbele rail bijzonder goed koppelbaar
(meerdere zonweringen naast elkaar).
• Wij adviseren onze doekcollecties SUNSILK en SUNVAS CASA. Aangenaam doorvallend licht
met SUNSILK, innovatieve weefstructuren en lijnenspel met SUNVAS CASA.

ERHARDT TM, HS EN WG IN ÉÉN OOGOPSLAG
Alle kenmerken van de ERHARDT TM, HS en WG
Toepassingsgebieden

Techniek

• dakramen
• terrasoverkappingen
• serres
• lichtkoepels

• motor met draadloze afstandsbediening (tip)
• windautomaat / zonautomaat (tip)
• regensensor

elektrische motor, geluidsarm
spansysteem: tegentrektechniek

Cassettescherm bescherming voor doek en techniek rondom
Kleur van het
onderstel

• wit (RAL 9016)
•grijs aluminium structuur
(RAL 9007 fijne structuur)
• antraciet (DB 703)

• zonneschermdoek in laslijmtechniek (bij WG standaard)
• TM montage onder het dak: lichtrail (optioneel dimbaar)
• TM montage onder het dak: infrarood-warmtestraler
(incl. draadloze dimmer)

ERHARDT TM met lichtrail

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

• Collectie SUNSILK
• Exclusieve collectie SUNVAS CASA
• Collectie Classic
• Collectie acryl

Hellingshoek

0-90°

Bijzonderheid

Optionele accessoires

• standaard met motor
• afstandhouders in verschillende hoogten
leverbaar
•TM: ook voor montage onder het dak
• WG: Overstek aan de zijkanten maximaal
120 cm voor het beschaduwen van schuine
elementen mogelijk
• WG: Zonneschermdoek standaard
in laslijmtechniek

Bij de ERHARDT TM kan de lichtrail
ofwel op de muur, direct op de cassette of op de geleidingsrails op een
willekeurige positie in de overkapping
worden bevestigd.

TIP: Verticale zonwering ERHARDT Z of V
De verticale zonwering ERHARDT ZIP met blind ritssysteem kan
een perfecte aanvulling bij geringe zonnestraling (''s ochtends
en 's avonds) zijn. Hij kan als
zon- en zichtwering voor
zijvlakken (ook open)
worden gebruikt. Met
zijn neutrale ontwerp
kan hij overal perfect worden
geïntegreerd.

TIP: Zonwindautomaat

Als u niet thuis bent, wordt de ruimte onder de opgerolde zonwering verwarmd. Als u na uw werk gebruik
wilt maken van uw terrasoverkapping of serre, kunt u een opgehoopte warmte verwachten. Met een zonen windautomaat kan dit niet gebeuren! Uw zonwering rolt automatisch uit bij zonnestraling en in bij wind.
U kunt genieten van uw vrije avond in een aangename temperatuur.

ZONWERINGEN

PERGOLA-ZONWERINGEN

GLAZEN SCHUIFELEMENTEN

TERRASOVERKAPPINGEN

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

ERHARDT WG: de elegante oplossing voor montage op het dak met rails –
een overtuigende oplossing ook voor grote en moeilijke oppervlakken
• De ERHARDT WG is bijzonder elegant, dankzij zijn uitgekiende railtechnologie. De
rails lopen onder het doek en worden direct (zonder afstandhouder) op de dakspanten bevestigd.
Het zonneschermdoek wordt over sleden geluidsarm uit- en opgerold.
• Met deze technologie is niet alleen een overstek naar voren (voor het optimaal beschaduwen van
het dakvlak) maar ook een vrij zwevend overstek aan de zijkanten mogelijk.
Daardoor kunnen schuine glazen oppervlakken optimaal beschaduwd worden.
• In opgerolde staat is de ERHARDT WG met zijn direct op het dakspant gemonteerde rails
nauwelijks zichtbaar.
• Veel andere waardevolle tips krijgt u van uw gekwalificeerde dealer.

ERHARDT TM, HS EN WG IN ÉÉN OOGOPSLAG
ERHARDT TM

ERHARDT HS

ERHARDT WG

Montagewijzen

Montage op het dak (A)
Montage onder
het dak (U)

Montagewijzen

Montage op het dak

Montagewijzen

Montage op het dak

Minimale breedte
Maximale
afmetingen
(breedte x
overkapping)

100 x 300 cm
A: 450 x 400 cm of
A: 300 x 450 cm
U: 550 x 400 cm of
U: 500 x 450 cm

Min. breedte
Maximale
afmetingen
(breedte x
overkapping)

145 x 600 cm
650 x 600 cm

Minimale breedte 80 x 450 cm
Maximale
500 x 450 cm of
afmetingen
600 x 400 cm
(breedte x
overkapping)

Montage 	
techniek

2 geleiders
op afstandhouder
(75-400 mm hoogte)

Montage
techniek

2 geleiders
op afstandhouder
(85-400 mm hoogte)

Montagetechniek 	2 vrije geleiders in
directe montage onder
het doek

Koppelingswijze 	max. 2-delig:
2 zonweringen door
middel van een motor
bestuurbaar; montage
naast elkaar van meerdere sets mogelijk

Koppelingswijze max. 2-delig: 2 zonweringen middel van
een motor bestuurbaar;
zonweringen door 		
dubbele rail verbonden;
montage naast elkaar
mogelijk

Koppelingswijze 	montage naast elkaar
van meerdere sets
mogelijk: per zonwering
altijd één motor
noodzakelijk

Overstek
rails: max. 100 cm
		

Overstek

rails: max. 100 cm

Overstek

rails:
max. 120 cm
cassette: max. 120 cm
aan elke zijde

Bijzonderheid

Bijzonderheid

• compact ontwerp
• z eer robuust,
perfect voor grotere
oppervlakken
•1
 - tot 4-delig koppelbaar met speciale
koppelgeleider

Bijzonderheid

•g
 eleiders kunnen naar
binnen worden gezet
voor speciale
oplossingen (overstek
aan de zijkanten)
• elegant uiterlijk
• zonneschermdoek in
laslijmtechniek

• montage onder het
dak
• kleine cassette
•o
 ok voor zeer kleine
objecten geschikt (bijv.
dakraam)
•m
 ontage onder het
dak optioneel met
draaistang

ERHARDT WG: De serre-zonwering voor speciale oplossingen

Bij de ERHARDT WG zijn geen geleidingsrails aan de zijkant nodig. Daardoor kunnen ook speciale oppervlakken zoals
afgeschuinde daken worden beschaduwd. Bovendien is een zonwering tot 120 cm over de breedte van de serre mogelijk, wat
met name voor het beschaduwen van de westkant interessant is. De ERHARDT WG oogt met zijn naar binnen gezette geleidingsrails bijna zwevend en oogt daarom ook bij grote systemen onopvallend en licht.
Mogelijkheid om
schuine elementen
optimaal te
beschaduwen
door zijdelings vrij
zwevend overstek
van de zonwering.
Voorbeelden van speciale oppervlakken die met zijdelings overstek worden beschaduwd.

