
ERHARDT BS 

ERHARDT BS 
EÉN ZONWERING VOOR ALLE TOEPASSINGEN



ERHARDT BS
MET DEZE ZONWERING KUNT U AL UW 
WENSEN IN VERVULLING LATEN GAAN.

De ERHARDT BS biedt een optimale oplossing voor iedere montagelocatie: beschermd onder een balkon 

of uitstekend dak of vrij  hangend zonder bescherming tegen het weer. De zonwering kan bovendien twee 

schaduwvlakken bieden, dankzij  een fl exibele Variovolant. De ERHARDT BS kan onder een beschermende 

constructie worden geplaatst als open zonwering, maar ook onbeschutte montage is geen probleem: hiervoor 

is een extra regendak verkrij gbaar, of zelfs een compleet gesloten systeem. Hierin zij n het doek en de techniek 

volledig beschermd. Daarnaast kan er in de »Deluxe« -uitvoering ook een Variovolant worden toegepast voor 

de verticale afscherming tegen nieuwsgierige blikken en schuin invallend licht. De volant kan net zoals de pri-

maire zonwering comfortabel worden bediend met een draadloze afstandsbediening. De markies is standaard 

voorzien van een volant, maar het is ook mogelij k om een designprofi el te kiezen.  



Design 

Het geheim van de ERHARDT BS is eenvoud, in combinatie met een modulaire 

opbouw. Het design en de bescherming kunnen zo perfect worden aangepast aan 

uw behoeften.  

Hoogwaardige zwenkarmen

De scharnierende armen van geperst aluminium houden het doek optimaal op 

spanning. De armen zij n standaard voorzien van een onderhoudsvrij e Flyer-ketting 

van roestvast staal.

Variovolant voor uitgebreide bescherming

Met een optioneel verkrij gbare Variovolant bent u ook bij  lage zon beschermd 

tegen nieuwsgierige blikken. De variovolant kan tot 160 cm verticaal worden 

uitgerold. De volant werkt onafhankelij k van de zonwering.

ERHARDT BS-SYSTEEM 
ÉÉN PRODUCT – VELE MOGELĲ KHEDEN

ERHARDT BS-D – met beschermend dak tegen de regen

De zonwering met regendak als basisbescherming, die het opgerolde doek en de 

techniek beschermt tegen weersinvloeden en vervuiling van bovenaf. Het slanke 

uitvalprofi el met de volant biedt veel speelruimte voor de vormgeving. De »Delu-

xe« -uitvoering heeft een elegant uitvalprofi el. 

Diverse montagemogelĳ kheden 

Alle varianten van de ERHARDT BS kunnen op verschillende manieren worden 

gemonteerd: aan de wand, aan een overkapping of aan een dakspant. Voor alle 

constructievereisten is er een oplossing op maat beschikbaar.



ERHARDT BS-H - met regendak en beschermende omhulling

De ERHARDT BS-H zorgt dat het opgerolde doek en de volledige techniek van de 

zonwering goed beschermd zijn. Als de zonwering gesloten is, zijn de armen in 

deze variant alleen van onderaf zichtbaar. 

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 

permanente productiecontrole.



ERHARDT BS ERHARDT BS-D ERHARDT BS-H

De ERHARDT BS is een open zonwering 

met zwenkarmen. Een stoffen volant aan 

de voorkant camoufl eert de armen.

Als variant van het basismodel van de 

BS is er ook een ERHARDT BS-D ver-

krij gbaar, met een extra regendak om 

het doek te beschermen. De BS-D is 

voorzien van een hoogwaardige kie-

parmlager die exact sluit.

Tot slot is er ook de ERHARDT BS-H, 

waarbij  het volledige doek en de tech-

niek worden beschermd door een re-

gendak met extra onderschaal. Ook 

de BS-H is voorzien van een hoog-

waardige kieparmlager voor de sluiting.

De ERHARDT BS »Deluxe« is uitgevoerd met 

een designrail in plaats van een stoffen volant.

ERHARDT BS-D »Deluxe« ERHARDT BS-H »Deluxe«

ERHARDT BS 

met Variovolant. 

Deze kan verti-

caal tot 160 cm 

worden uitgerold. 

Voor de Variovo-

lant wordt uitslui-

tend stoffen uit 

de Soltis-collectie 

gebruikt.

ERHARDT BS 

»Deluxe«

Hier is de Variovo-

lant geïntegreerd in 

de uitvalrails.

ERHARDT BS-D 

met Variovolant

ERHARDT BS-D 

»Deluxe«

met Variovolant

ERHARDT BS-H

met Variovolant

ERHARDT BS-H 

»Deluxe«

met Variovolant
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Alle kenmerken van het ERHARDT BS-SYSTEEM

Maximale afmetingen

(breedte x overkapping)

700 x 400 cm 

»Deluxe« dubbele zonweringen: 

700 x 350 cm 

Verschillende uitvoeringen •  BS – open zonwering met 

zwenkarm

•   BS-D – halfopen zonwering met 

zwenkarm en beschermend dak 

tegen de regen

•   BS-H – gesloten zonwering met 

zwenkarm, beschermend dak 

en onderprofi el

Kleur van het onderstel • wit (RAL 9016) 

•   grĳ s aluminium met structuur

(RAL 9007 fi jne structuur)

• antraciet (DB 703) 

Kleur naar wens elke RAL-kleur mogelĳ k

Doekdessins •  Collectie Tibelly Ambiente 

(polyester)

•  Collectie Tibelly Classic (acryl)

• Variovolant – Soltis-doek

Hellingshoek 5° - 40°

Bĳ zonderheden • 15 cm cassettehoogte

•  bĳ zonder stabiel 

(grote oppervlakken mogelĳ k)

•   Variovolant optioneel verkrĳ gbaar 

met draadloos bediende motor

•  koppelmogelĳ kheid

• ruime keus aan uitvoeringen

Optionele accessoires voor het ERHARDT BS-SYSTEEM

• bediening met motor (ook voor dubbele zonwering)

• afstandsbediening (ook voor dubbele zonwering)

• windautomaat / zonautomaat

• draadloze trillingssensor

• zonneschermdoek met laslĳ mtechniek

• infrarood-warmtestraler (inclusief draadloze dimmer)

• dubbele zonwering (Variovolant) ook voor het »Deluxe«-model

• comfortabele instelling van de neigingshoek met Variomatic

•  »Deluxe«-versie: Design-overkappingsprofi el in plaats van 

stoffen volant

ERHARDT BS-SYSTEEM 
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Kĳ k hoe uw zonwe-
ring eruitziet aan uw 
woning. 

Meer informatie op
www.erhardt-markisen.nl

Uw ERHARDT-dealer

OUTDOOR LIVING

TERRASOVERKAPPINGEN

ZONWERINGEN

GLAZEN SCHUIFELEMENTEN


