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ALTIJD EEN ELEGANTE OPLOSSING

ERHARDT C



Met de ERHARDT C kunt u heerlijk genieten van het buitenseizoen op uw terras of balkon. Bij het elegante 

cassettescherm worden het doek en de techniek perfect in de gesloten behuizing opgeborgen. Daardoor is 

een optimale bescherming tegen weersomstandigheden gewaarborgd. De behuizing is vormgegeven in een 

elegant en tijdloos design en gemaakt van hoogwaardige materialen. Zo kan de zonwering perfect worden 

geïntegreerd in iedere bouwstijl.

De ERHARDT C is bijzonder stabiel en voorzien van de modernste techniek. Het cassettescherm is dus bij-

zonder stevig en het gaat lang mee voor betrouwbaar buitencomfort. 

ERHARDT C
EEN ELEGANTE EN FLEXIBELE OPLOSSING



Design

Door de slanke vormgeving is dit cassettescherm een absoluut designhighlight. 

De cassette en de afdekking aan de zijkant zijn op elkaar afgestemd met een afge-

ronde afwerking. Hierdoor maakt de vorm van de constructie een elegante indruk.

ERHARDT C
ÉÉN PRODUCT – VELE MOGELIJKHEDEN

Vele montagehoeken mogelijk

De verschillende bevestigingsmogelijkheden van de ERHARDT C maken een 

montage ook in moeilijke omstandigheden mogelijk. ERHARDT levert bevesti-

gingsconsoles voor montage aan wand, dak of dakspanten

Volledige afdichting

Door een extra afdichting aan het overkappingsprofiel is de cassette volledig wa-

terdicht en worden het doek en de techniek in ingerolde toestand dus perfect 

beschermd tegen vocht.  

Accessoires

Wij adviseren een motor met draadloze afstandsbediening voor maximaal gebruiks-

gemak. Optioneel is ook een veiligheidssensor beschikbaar die zwaaiende bewe-

gingen door sterke wind registreert. Het doek wordt dan automatisch ingerold. Een 

extra lichtrail zorgt voor optimale belichting, zelf bij grote oppervlakken. De helder-

heid kan optioneel worden gedimd om een aangename sfeer te produceren. 

Bescherming rondom  

Bij het cassettescherm zijn de complete techniek en de doekrol in opgerolde toe-

stand niet zichtbaar. Dit zorgt voor maximale bescherming tegen weersomstan-

digheden en een discrete vormgeving.



Een doek dat doet dromen

Een van de belangrijkste en opmerkelijkste onderdelen van de zonwering is on-

getwijfeld het doek. Het beschermt u tegen gevaarlijke zonnestralen en trekt de 

aandacht. Kies uw doek uit de collectie Tibelly Ambiente (polyester) of Tibelly 

Classic (acryl).

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 

permanente productiecontrole.





 

Meer informatie op
www.erhardt-markisen.nl

OUTDOOR LIVING

TERRASOVERKAPPINGEN

ZONWERINGEN

GLAZEN SCHUIFELEMENTEN

Alle kenmerken van de ERHARDT C

Maximale afmetingen
650 x 350 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  
(polyester)

•  Collectie Tibelly Classic 
(acryl)

Hellingshoek 0° - 45°

Bijzonderheden •   verschuifbare houders:  
flexibele montagemogelijkheden

• zacht sluiten van de cassette

Optionele accessoires voor de ERHARDT C

• Motor (optioneel met draadloze afstandsbediening) 

• Windautomaat / zonautomaat

• Draadloze trillingssensor 

• Zonneschermdoek met laslijmtechniek

 • Infrarood-warmtestraler (inclusief draadloze dimmer)

ERHARDT C
IN ÉÉN OOGOPSLAG 

Uw ERHARDT-dealer
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