
ERHARDT J

ERHARDT J
HET BEPROEFDE CASSETTESCHERM  
DAT OP ALLE PUNTEN OVERTUIGT





ERHARDT J
DOORDACHT TOT IN IEDER DETAIL

Bi dit cassettescherm zĳ n de complete techniek en het doek in opgerolde toestand niet zichtbaar. Dit zorgt voor 

maximale bescherming tegen weersomstandigheden en een discrete vormgeving.De geïntegreerde goot voert 

regenwater gecontroleerd af. Een speciale sluiting maakt de cassette waterdicht en zorgt ervoor dat deze zacht 

sluit om slĳ tage tegen te gaan. Dankzĳ  de verschillende consoles en houders is er voor vrĳ wel iedere montage-

locatie een aantrekkelĳ ke oplossing. Een optionele draadloze afstandsbediening voor de motor biedt nog meer 

vrĳ heid. Duurzame materialen en hoogwaardige verwerking vormen de basis voor geavanceerde functionaliteit.



Design

De vormgeving van de ERHARDT J is tĳ dloos elegant. De uitvalstang valt in geslo-

ten toestand volledig in de cassette, die zo een strakke uitstraling krĳ gt.

ERHARDT J
ÉÉN PRODUCT – VELE MOGELĲ KHEDEN

Bescherming rondom

Bĳ  het cassettescherm zĳ n de complete techniek en het doek in opgerolde toe-

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

digheden en een discrete vormgeving.

Sterke zwenkarmen voor zware belastingen

De lange levensduur en de hoge stabiliteit worden gegarandeerd door een stevig 

mechanisme in het middenscharnier van de arm, met een speciale Flyer-ketting 

van roestvast staal.

Individuele positionering 

De hoek van de zonwerking kan bĳ zonder eenvoudig traploos worden ingesteld 

tussen 0° en 40° via een opening in de zĳ afdekking. Zo bepaalt u precies waar de 

schaduw moet vallen.

Licht en comfort

De praktische lichtrail wordt met speciale houders onderaan de zonwering ge-

monteerd en zorgt voor optimale belichting, zelf bĳ  grote oppervlakken. Met de 

dimmer kunt u de helderheid eenvoudig instellen.



Bevestigingsconsoles

De stabiele consoles voor montage aan de wand, onder een overkapping of op 

een dakspant zĳ n gemaakt van hoogwaardig aluminium. Zo kan uw zonwering in 

allerlei montagesituaties stevig worden bevestigd.

CE Made in Germany

ERHARDT Markisenbau produceert al zĳ n zonweringen in het Beierse Burten-

bach. De hoge kwaliteit wordt gegarandeerd door de grootst mogelĳ ke service en 

een permanente productiecontrole.



ERHARDT J IN ÉÉN OOGOPSLAG

Optionele accessoires

» Motor met draadloze afstandsbediening 

» Windautomaat / zonautomaat

» Draadloze trillingssensor

» Lichtrail (optioneel dimbaar)

» Infrarood-warmtestraler (incl. draadloze dimmer)

» Zonneschermdoek met laslĳ mtechniek

Alle kenmerken van de ERHARDT J
Maximale afmetingen 550 x 325 cm (breedte x overkapping)

Techniek stille elektromotor, 
zwenkarm met ketting

Cassettescherm Ingerold zĳ n doekrol en techniek com-
pleet beschermd

Kleur van het onder-
stel 

» 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)

Hellingshoek 0° - 40°

Bĳ zonderheden » standaard met motor
» optioneel met krukaandrĳ ving
» verborgen waterafvoer
» zacht sluiten van de cassette
»  verschillende houders voor

verschillende montagevarianten

Bekijk zelf hoe uw zonwering 
er in de praktijk zou uitzien.

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

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