ERHARDT TERRASOVERKAPPING

ERHARDT TERRASOVERKAPPING
TAL VAN DESIGNMOGELIJKHEDEN
VOOR UW HUIS

DE MODULAIRE ERHARDT TERRASOVERKAPPING
ERHARDT
zonwering voor
montage op het dak

Vast en
schuin element

ERHARDT
Verticale
zonweringen

ERHARDT
zonwering
voor montage
onder het dak

Uitgebreide
LED-lichtset

ERHARDT
terrasoverkapping (basis)

Infrarood-terrasverwarmers voor aangename
warmte

Vaste elementen met
verschillende uitvoeringsvarianten
ERHARDT
volledig glazen schuifdeur

Design
De basiselementen van de ERHARDT terrasoverkappingen bestaan uit stevig aluminium waardoor grote oppervlakken met weinig steunen gerealiseerd kunnen
worden. Door de intelligente opbouw van de meerdelige wandaansluiting is een
hoge flexibiliteit gegarandeerd en kan de overkapping aangepast worden aan de
constructie van het gebouw. Het aantrekkelijke design zorgt voor een slanke terrasoverkapping met een lichte uitstraling, dat optimaal stabiel is en lang meegaat.

Verschillende opties
Er zijn drie verschillende varianten mogelijk voor de spanten, afhankelijk van de
omstandigheden en bouwkundige vereisten. Alle spanten zijn standaard voorzien
van functiekanalen voor aanvullende verlichting en onopvallende bevestiging van
de zonwering.

Modulaire opbouw
Dankzij de flexibele opbouw van de ERHARDT terrasoverkapping zijn tal van uitvoeringen mogelijk. De terrasoverkapping kan op elk gewenst moment worden aangevuld met glazen en schuifelementen of zonweringsoplossingen. De verschillende
uitrustingsmogelijkheden zorgen ervoor dat u de perfecte buitenruimte kunt inrichten, waar u zich het hele jaar door helemaal thuis voelt.

ERHARDT TERRASOVERKAPPING
DE FLEXIBELE VEELZIJDIGE OVERKAPPING

Creëer 's avonds de perfecte sfeer, vol licht en warmte
Door de sfeervolle optionele LED-lichtset van ERHARDT geniet u urenlang van uw
terras. Optioneel zijn er ook infrarood-terrasverwarmers verkrijgbaar. De warmtestralers werken direct om het buitencomfort te verlengen. Geniet in alle vrijheid van

Onze jarenlange ervaring als producent van terrasoverkappingen garandeert uitmuntende techniek en topkwaliteit.

de verschillende mogelijkheden.

Vanaf de eerste frisse lentedagen tot aan de hete zomer en de winderige herfst: een terrasoverkapping van Erhardt
zorgt ervoor dat u het hele buitenseizoen kunt genieten, in zo goed als alle weersomstandigheden. Dankzij zijn
modulaire opbouw biedt de ERHARDT terrasoverkapping u een hoge flexibiliteit bij de planning en het ontwerp.
Zo creëert u een plek waar u zich helemaal thuis voelt. Het tijdloze design van de ERHARDT terrasoverkappingen
sluit naadloos aan op bijna elk type architectuur. Eenmaal u kiest voor een ERHARDT terrasoverkapping, dan kunt

CE Made in Germany

u die op elk moment met verschillende producten van ERHARDT uitbreiden tot een buitenoase, bijvoorbeeld met

ERHARDT Markisenbau produceert al zijn producten in het Beierse Burtenbach.

zonwering, licht, glazen elementen en nog veel meer.

De hoge kwaliteit wordt gegarandeerd door de grootst mogelijke service en een
permanente productiecontrole.

Onopvallende waterafvoer

ERHARDT TERRASOVERKAPPING Q 150INTEGRAL
HET MODERNE KUBISCHE DESIGNDAK

De waterafvoer is geraffineerd weggewerkt in de steun. Via de regengoot wordt
water naar deze geïntegreerde afvoer geleid. Als de geïntegreerde afvoerbuis eventueel moet worden gereinigd, is dat geen probleem: met een clipsysteem is het
voorste profiel eenvoudig geopend. Onder het zijdeksel van de goot en de wandaansluiting zijn geïntegreerde waterafvoeren in het profiel verborgen.

Design
Als u van een strakke bouwstijl houdt, dan is het hedendaagse en geavanceerde
design van terrasoverkapping Q150INTEGRAL de ideale oplossing voor uw buitenruimte. De verschillende bouwelementen zoals de spanten of wandaansluiting zijn perfect op elkaar afgestemd, waardoor de ERHARDT terrasoverkapping een gesofisticeerde en moderne uitstraling krijgt.

ERHARDT TERRASOVERKAPPING TINTEGRAL
HET STRAKKE DESIGNDAK

Kubusvormige spant Q 150INTEGRAL
De ERHARDT terrasoverkapping Q 150INTEGRAL springt onmiddellijk in het oog dankzij

Design

de typische kubusvormige spant en de kleine rondingen en details van de profielen.

Modern en elegant: de TERRASOVERKAPPING TINTEGRAL van ERHARDT past har-

Daardoor ziet het dragende profiel er elegant en licht uit. Bovendien wekt de ER-

monieus bij de bouwstijl van uw huis. De spanten of wandaansluiting vormen een

HARDT terrasoverkapping op die manier de indruk van een enkele eenheid en kan

geheel en creëren een sfeervolle uitstraling. Geniet van uw vrije tijd onder een ter-

hij harmonisch in elke architectuur geïntegreerd worden.

rasoverkapping van ERHARDT.

ERHARDT T

ERHARDT Q150 / QINTEGRAL

ERHARDT TINTEGRAL

Maximale overkapping

T100 = 350 cm
T150 = 600 cm

Q150 = 600 cm
Q150INTEGRAL = 600 cm

T100INTEGRAL = 300 cm
T150INTEGRAL = 600 cm

Afstand tussen de
steunen

tot 7 m zonder
3e steun mogelĳk

tot 7 m zonder
3e steun mogelĳk

tot 7 m zonder
3e steun mogelĳk

Profielhoogten

T 100 = 100 mm
T 150 = 150 mm

T 150 = 150 mm

T 100 = 100 mm
T 150 = 150 mm

Uitvoeringskenmerken

» externe regengoot
» met dakoverstek

» in de steunen geïntegreerde
regengoot
» kubusvormige dakspanten
» zonder dakoverstek
» modern zichtdeksel

» in de steunen geïntegreerde
regengoot
» zonder dakoverstek

Bĳzonderheden

Regengoot of valbuis

Geïntegreerde waterafvoer

Geïntegreerde waterafvoer

MONTAGEMOGELĲKHEDEN
Montage

» Wandaansluiting met afdichting voor terrasoverkappingen en een snelle montage
» Wandaansluiting met aflopende opbouw en verborgen waterafvoer voor serres
en terrasoverkappingen
UITVOERINGSMATERIALEN

Kleur van het onderstel

» wit (RAL 9016),
» grĳs aluminium structuur (RAL 9007 fijne structuur)
» antraciet (DB 703)

Kleur naar wens

Elke RAL-kleur mogelĳk

Materiaal

Aluminium en gelaagd veiligheidsglas
OPTIONELE ACCESSOIRES

Opties voor
zonwering

Optionele accessoires

» Montage op of onder het dak ERHARDT TM of ERHARDT HS
» Montage op het dak ERHARDT WG
» Verticale zonwering ERHARDT Z (met ritssysteem) of ERHARDT V-SH
» LED-verlichting in de dakspanten en wandaansluiting (optioneel dimbaar)
» Lichtrail (optioneel dimbaar)
» Infrarood-warmtestraler (inclusief draadloze dimmer)
» Glazen elementen voor maximale flexibiliteit
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Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met uw ERHARDT dealer.

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

