
ERHARDT C

ERHARDT C
HET KLASSIEKE CASSETTESCHERM VOOR  
UW INDIVIDUELE BUITENRUIMTE





De ERHARDT C is het klassieke cassettescherm van de firma ERHARDT. Dankzij het nieuwe casset-

tedesign ziet de ERHARDT C er al veelbelovend uit. De combinatie van vorm en functie kan harmonisch 

in bijna elke bouwstijl geïntegreerd worden. In opgerolde toestand is het mooie cassettedesign bijzon-

der goed te zien. Het doek en de techniek zijn in de gesloten behuizing optimaal beschermd tegen weer-

sinvloeden waardoor een lange levensduur gegarandeerd is. De technische uitrustingsmogelijkheden 

zijn veelzijdig en kunnen perfect aan uw behoeften aangepast worden. U kiest volledig zelf hoe u onder 

de zonwering van uw vrije tijd wilt genieten. In de koele schaduw of aangenaam in de halfschaduw: met 

één druk op de knop kan de zonwering aan uw persoonlijke behoeften aangepast worden. Zo zorgt de  

ERHARDT C op elk moment van de dag voor een aangename sfeer op uw terras. Met de ERHARDT C kunt u 

heerlijk genieten van elk moment.

ERHARDT C
IN EEN NIEUW, MOOI VORMGEGEVEN  
CASSETTEDESIGN 



Design

Wat op het eerste zicht al meteen ovalt aan het nieuwe cassettedesign van de  

zonwering ERHARDT C is de mooie uitstraling. De slanke, afgeronde vormgeving 

van de cassette en de afdekking aan de zijkant zijn perfect op elkaar afgestemd. 

Het volledige design van het zonnescherm is slank en elegant. Zo kan de zonwe-

ring perfect worden geïntegreerd in uw bouwstijl. 

ERHARDT C
ÉÉN PRODUCT – VELE MOGELIJKHEDEN

Rondom bescherming voor doek en techniek 

Bij het cassettescherm C zijn de complete techniek en de doekrol in opgerolde 

toestand niet zichtbaar. Door de extra aan het overkappingsprofiel aangebrachte 

afdichting is de cassette spatwaterdicht en biedt hij dus een perfecte bescher-

ming tegen vocht. Dit zorgt voor maximale bescherming tegen weersomstandig-

heden en een discrete vormgeving. Zo blijven de levendigheid van het doek en de 

functionaliteit van de techniek lang behouden.

Comfortabele bediening 

ERHARDT Markisen raadt voor maximaal comfort aan om een draadloos bedien-

de motor met bijbehorende afstandsbediening in te bouwen. Met de optioneel 

verkrijgbare veiligheidssensor die bij wind het doek automatisch inrolt, kunt u van 

meer veiligheid en vrijheid genieten.  Daarnaast is er ook een optionele zonauto-

maat verkrijgbaar. 

Veelzijdige montagemogelijkheden 

De ERHARDT C is een zonwering met een zeer eenvoudige montage. Dankzij 

het brede scala aan verschillende bevestigingsopties is een hoge flexibiliteit en 

aanpassingsmogelijkheden aan het gebouw gegarandeerd. De ERHARDT C kan 

uitgerust worden met bevestigingsconsoles voor montage aan wand, dak of dak-

spanten.



Creëer 's avonds de perfecte sfeer, vol licht en warmte 

Dankzij de sfeervolle, optionele verlichting met een lichtrail maakt u het 's avonds 

extra gezellig op uw terras. Optioneel zijn er ook infrarood-terrasverwarmers ver-

krijgbaar. De warmtestralers werken direct om het buitencomfort te verlengen. 

Geniet in alle vrijheid van de verschillende mogelijkheden. 

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 C
IN ÉÉN OOGOPSLAG 

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) 
»   grĳ s aluminium structuur

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

Kleur naar wens elke RAL-kleur mogelĳ k

Doekdessins »  Collectie Tibelly Ambiente (po-
lyester)

»  Collectie Tibelly Classic
(acryl)

»  Optioneel is het zonnescherm-
doek in laslĳ mtechniek mogelĳ k

Hellingshoek 5° - 45°

Bĳ zonderheden »  verschuifbare houders: 
fl exibele montagemogelĳ kheden

» zacht sluiten van de cassette

Optionele accessoires voor de ERHARDT C

»  Motor (optioneel met draadloze afstandsbediening) 

»  Windautomaat / zonautomaat

»  Draadloze trillingssensor 

»  Verlichting met lichtrail (optioneel dimbaar)

»  Infrarood-warmtestraler (inclusief draadloze dimmer)

Kij k hoe uw zonwering 
eruitziet aan uw woning. 
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Bezoek ons:
www.erhardt-markisen.nl | info@erhardt-markisen.nl

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


