
ERHARDT S

ERHARDT S
HET OPEN KNIKARMSCHERM OM UW BUITEN-
RUIMTE EEN HARMONISCHE UITSTRALING  
TE GEVEN   





De ERHARDT S is de ideale oplossing voor zonwering op beschutte montagelocaties. Dat betekent dat de zon-

wering bijvoorbeeld onder een balkon of dakoverstek gemonteerd moet worden om het doek en de techniek 

te beschermen tegen weersinvloeden. Het nieuwe, fraaie design van de ERHARDT S ziet er tijdloos en mooi 

uit. Kies uit tal van mogelijkheden uw eigen zonwering en creëer een aangename buitenruimte op uw terras. 

ERHARDT S
HET OPEN KNIKARMSCHERM MET  
VEEL VRIJHEID



Open design 

Met zij n nieuwe, moderne, open design geeft de Erhardt S uw balkon of terras 

een unieke uitstraling. Deze functionele zonwering is onopvallend en nauwelij ks 

zichtbaar als deze beschut wordt gemonteerd onder een dakspant of een balkon.  

ERHARDT S
ÉÉN PRODUCT – VELE MOGELIJ KHEDEN

Volantvormen

De korte stofrand die aan de voorkant van het uitvalprofi el hangt, wordt de volant 

genoemd. De volant is kenmerkend voor open zonweringen met scharnierende 

armen en zorgt op een elegante manier dat de techniek is afgedekt. Omdat de 

volant ook 's winters zichtbaar blij ft, kunt u de kleur het beste afstemmen op uw 

gevel en uw directe omgeving. Standaard zij n gegolfde en rechte uitvoeringen 

verkrij gbaar, maar ook vormen naar wens zij n mogelij k.

Regendak

Op verzoek kan er optioneel ook een regendak gemonteerd worden. Door een 

mooi regendak van geperst aluminium te installeren wordt het doek beschermd 

tegen weersinvloeden van buitenaf.  Zo blij ft de levendigheid van het doek lang 

behouden. 

Variomatic-aandrĳ ving

Een Variomatic-aandrij ving biedt verschillende mogelij kheden. U kunt er de hoek 

zelf traploos mee instellen tussen 5° en 55°. Bij  een hoek van 55° valt de zonwe-

ring schuin naar onderen en biedt hij  op die manier optimale bescherming tegen 

de zon en tegen nieuwsgierige blikken.

Veelzĳ dige bevestigingsmogelĳ kheden

De ERHARDT S biedt een hoge fl exibiliteit voor bevestiging van de zonwering aan 

uw huis. De eenvoudig te monteren zonwering biedt voor verschillende situaties 

passende bevestigingsconsoles van geperst aluminium. Zowel montage aan de 

wand, onder een overkapping als aan een dakspant is mogelij k. 



CE Made in Germany

ERHARDT Markisenbau produceert al zij n producten in het Beierse Burtenbach. 

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

permanente productiecontrole.

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 zij n er ook infrarood-terrasverwarmers ver-

krij gbaar. De warmtestralers werken direct om het buitencomfort te verlengen. 

Geniet in alle vrij heid van de verschillende mogelij kheden. 
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ERHARDT S 
IN ÉÉN OOGOPSLAG

Alle kenmerken van de ERHARDT S

Maximale afmetingen 600 x 300 cm (breedte x overkapping)

Open 
knikarmscherm

Het doek en de techniek zĳ n open, 
optioneel is een regendak verkrĳ gbaar 
als bescherming

Kleur van het 
onderstel 

» wit (RAL 9016) 
»  grĳ s aluminium structuur

(RAL 9007 fi jne structuur)

Doekdessins » Collectie Tibelly Ambiente (polyester)
» Collectie Tibelly Classic (acryl)
»  Optioneel is het zonneschermdoek in  

laslĳ mtechniek mogelĳ k

Hellingshoek 5° - 45°
5° - 55° met Variomatic

Bĳ zonderheden »  standaard met volant 
(keuze uit verschillende vormen)

» bĳ zonder smal overkappingsprofi el
» twee uitvoeringen voor de koppeling
»  Variomatic-aandrĳ ving 

(instelbare kantelhoek)

Optionele accessoires voor de ERHARDT S

»  Motor (optioneel met draadloze afstandsbediening)

»  Windautomaat / zonautomaat

»  Draadloze trillingssensor

»  Verlichting met lichtrail (optioneel dimbaar)

»  Infrarood-warmtestraler (inclusief draadloze dimmer)

»  Variomatic-aandrĳ ving 

»  Regendak

Kĳ k hoe uw zonwering 
eruitziet aan uw woning. 

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

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


