
ERHARDT VOLLEDIG GLAZEN SCHUIFWAND GST 
VEELZIJDIG, COMFORTABEL, INDIVIDUEEL  
EN ELEGANT

ERHARDT VOLLEDIG GLAZEN SCHUIFWAND GST





De nieuwe ERHARDT volledig glazen schuifwand vormt een lichtdoorlatende bescherming tegen weer en wind, die 

is bedoeld voor terrasoverkappingen, veranda’s, balkons of als ruimteverdeler.  De afzonderlijke glaselementen van  

de schuifwand worden hierbij parallel aan elkaar verschoven in één of twee richtingen. Ingebouwde meenemers 

in het systeem ondersteunen automatisch de beweging van de glaselementen bij het open- en dichtschuiven van 

de wand. 

U heeft de keus uit verschillende onderprofielen met 2 tot 5 sporen. Het profiel kan worden verzonken voor een 

drempelloze overgang van binnen naar buiten. Voor optimaal bedieningscomfort en veiligheid zijn er diverse gre-

pen en sloten beschikbaar. Het systeem rust op de bodem en garandeert door zijn looptechniek van roestvast 

staal met hoogwaardige rollen en kogellagers een langdurig soepele verplaatsing van de glaselementen, zonder 

dat regelmatig onderhoud vereist is. Dankzij het intelligente profielontwerp en de instelbare rolsteunen heeft het 

ontwerp speling om afwijkingen te compenseren, zodat een snelle en eenvoudige montage looprollen is.

ERHARDT VOLLEDIG GLAZEN SCHUIFWAND 
TRANSPARANT, LICHT EN FUNCTIONEEL



18 mm

4 mm

ERHARDT VOLLEDIG GLAZEN SCHUIFWAND
ÉÉN PRODUCT – VELE MOGELIJ KHEDEN

Schuifsysteem van roestvast staal voor lichte en geluidloze deurloop 

Verzonken ondergeleiders en rollen met kogellagers van RVS garanderen dat de 

glaselementen gemakkelij k en soepel kunnen glij den. Dit zorgt ervoor dat de schuif-

wanden zich bij na geluidloos over de loopvlakken bewegen en lang meegaan. 

Gebruiksvriendelĳ ke, zelf-positionerende vergrendeling

De ERHARDT comfortvergrendeling levert optimaal bedieningsgemak. Het slot glij dt 

perfect door de nieuwe centrering voor de positionering in het frame aan de zij kant 

en vergrendelt daar met de sluitgrendel. De vergrendelingstoestand wordt perma-

nent weergegeven. De zwenkbare greep zorgt voor maximaal bedieningscomfort bij  

het openen en sluiten van de wand.  

Speling voor ongelĳ kheden en hoogtecompensatie

Het is mogelij k om de bovenconstructie met de bovenste geleiderails te laten zak-

ken, zodat een hoogteafwij king tot 18 mm kan worden gecompenseerd. Hierdoor 

kan het schuifsysteem perfect werken, zelfs als de drager van een terrasoverkap-

ping is doorgebogen. Het frameprofi el is binnenin voorzien van een afdichting, zo-

dat de drager of traverse optimaal aansluit op de schuifwand.

Glaselementen instelbaar in de hoogte 

Bij  alle schuifwandglaselementen kan de hoogte ook na de inbouw nog tot 4 mm 

worden ingesteld. Hierdoor is een optimale afstemming van de deuren altij d mogelij k. 

Doordachte uitvoeringen voor de onderprofi elen 

De onderprofi elen is verkrij gbaar in uitvoeringen met 2 tot 5 sporen en kan op of in 

de vloer worden geplaatst. De bodembedekking en vloerbedekking kan van bui-

ten en binnen direct tegen het onderprofi el aan worden gelegd, zonder dat dit de 

werking van de schuifwandglaselementen hindert. Als u wilt, kunt u dus een bij na 

drempelloze overgang van binnen naar buiten vormgeven.



Afdichting en ventilatie

Dankzij  een vleugeloverlapping van 36 mm houdt het systeem ook slagregens 

buiten en zorgt het voor permanente ventilatie met optimale transparantie.

Verschillende grepen

Met ons uitgebreide assortiment aan grepen kunt u de uitstraling en bediening van 

uw schuifwand individueel vormgeven.

Maximaal comfort, maximale openingsbreedte

Bij  het openen en sluiten van de glazen schuifwand trekken ingebouwde meenemers 

de volgende vleugel steeds mee. Als de schuifwand open is, dekken de vleugels 

elkaar bij na volledig af, zodat u kunt genieten van een optimaal brede deuropening.



ERHARDT VOLLEDIG GLAZEN SCHUIFWAND
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Alle kenmerken van de glazen onderdelen

Maximale afmetingen 
voor de deurglasele-
menten

» Tot 260 cm hoog
» Tot 150 cm breed
»  Totale gewicht van de glaselementen 

maximaal 70 kg
» Bĳ zonder formaten op aanvraag

Toepassingsgebieden »  Bescherming tegen weer en wind 
voor het terrasoverkappingen, veran-
da’s, balkons of als ruimteverdeler.

» Ruimteverdeler
»  Beglazing voor het balkon

(afhankelĳ k van inbouwsituatie)

Verschillende 
uitvoeringen

» Varianten met 2, 3, 4 of 5 rails
» Naar links en/of rechts te verschuiven

Profi eltechnologie »  Schuifsysteem voor ongeïsoleerd glas
» glaselementen rusten op de onderrails
» Transparante hoek

Beslag »  Rollen van roestvast staal met 
kogellager

» Rails van roestvast staal
» Verborgen meenemer
» Vergrendeling binnen/buiten
» Onderprofi elen met afwatering

Beglazing » Enkelvoudig veiligheidsglas
» Glasdikte 8 mm of 10 mm

Standaardkleuren van 
de ombouw

» Wit (RAL 9016)
»  Grĳ s aluminium met structuur

(RAL 9007 fi jne structuur)
» Antraciet (DB 703)

Kleur naar wens Elke RAL-kleur mogelĳ k 

Schetsen / openingsvarianten 
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Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met uw ERHARDT dealer.

Bezoek ons:
www.erhardt-markisen.nl | info@erhardt-markisen.nl


