
ERHARDT Q

ERHARDT Q 
MODERN STRAK DESIGN MET  
VEEL MOGELIJKHEDEN EN COMFORT





ERHARDT Q 
OPTIMAAL COMFORT IN MODERNE BAUHAUS-STĲ L

De behuizing van de ERHARDT Q is uitgevoerd in Bauhaus-stij l en sluit daardoor perfect aan op moderne 

bouwstij len. Voor het ontwerp van de zonwering is gebruik gemaakt van state-of-the-art technische kunde en 

hoogwaardige materialen. Dit levert bij zondere stabiliteit en torsiestij fheid. De technologie is bij zonder robuust 

en duurzaam en daarom ook geschikt voor grotere oppervlakken. In opgerolde toestand zij n het doek en de 

techniek volledig beschermd door de behuizing, afgesloten van schadelij ke weersinvloeden.

De ERHARDT Q is standaard leverbaar met motoruitvoering. Optioneel is er ook een motor met afstandsbe-

diening verkrij gbaar en dimbare LED-stripes voor een prettige sfeer. Daarnaast kan er een vario-volant wor-

den gebruikt voor de verticale afscherming tegen nieuwsgierige blikken en schuin invallend licht. De dubbele 

zonwering kan net zoals de primaire zonwering comfortabel worden bediend met de standaard draadloze 

afstandsbediening.



ERHARDT Q 
ÉÉN PRODUCT – VELE MOGELĲ KHEDEN

Design

Vierkant, strak, modern. Het design maakt de ERHARDT Q tot de perfecte zonwe-

ring voor uw exclusieve terras. Het sluit optimaal aan op een moderne architec-

tuur en voegt een extra highlight toe aan uw gevel. 

Rondom bescherming voor doek en techniek 

In opgerolde toestand zij n het doek en de techniek volledig beschermd door de 

behuizing, afgesloten van schadelij ke weersinvloeden.

Zonwering met vario-volant voor uitgebreide bescherming

De ERHARDT Q is er ook met variovolant voor optimale bescherming tegen zon 

en nieuwsgierige blikken. De vario-volant kan net zoals de primaire zonwering 

comfortabel via de standaard draadloze afstandsbediening worden bediend.

Comfort

De ruime keus aan accessoires maakt de ERHARDT Q compleet, met individueel 

comfort en perfecte bescherming. Dimbare LED-stripes zorgen bij voorbeeld voor 

een aangename sfeer op uw terras, terwij l er voor meer veiligheid een trillingssen-

sor beschikbaar is om de zonwering automatisch te sluiten bij  sterke wind. Voor 

maximaal gebruiksgemak adviseren we een uitvoering met draadloze afstands-

bediening. 

Tibelly-doeken van ERHARDT

De Tibelly-collectie van ERHARDT omvat meer dan 300 doekdesigns voor uw 

zonwering. Kies uw favoriete ontwerp voor uw buitensfeer uit de collectie Ambi-

ente (polyester), Classic (acryl) of Soltis voor de dubbele zonwering.  



Individuele positionering 

De neiging kan worden ingesteld tussen 5° en 35°, zodat de   Q op ieder moment 

van de dag optimale bescherming biedt voor uw buitenruimte.

CE Made in Germany

ERHARDT Markisenbau produceert al zijn zonweringen in het Beierse Burten-

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

een permanente productiecontrole.



ERHARDT Q 
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Optionele accessoires

» motor met draadloze afstandsbediening 

» windautomaat / zonautomaat

» draadloze trillingssensor

» verlichting met geïntegreerde, dimbare LED-stripe

» infrarood-warmtestraler (incl. draadloze dimmer)

» zonneschermdoek met laslĳ mtechniek

» vario-volant met draadloos bediende motor

Alle kenmerken van de ERHARDT Q

Maximale afmetingen 700 x 400 cm (breedte x overkapping)
Zonwering met vario-volant:
650 x 325 cm (breedte x overkapping)

Techniek stille elektromotor, 
sterke zwenkarm met Flyer-ketting

Cassettescherm Doekrol en techniek compleet
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)
» Vario-volant: Soltis

Hellingshoek 5° - 35°

Bĳ zonderheden » modern lineair design
» standaard met motor
»  bĳ zonder stabiel 

(grote oppervlakken mogelĳ k)
» met vario-volant leverbaar 

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

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

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