
ERHARDT WSW

ERHARDT WSW
DE GEKNIPTE OPLOSSING BIJ  
LAAGSTAANDE ZON, LICHTE WIND EN  
NIEUWSGIERIGE BLIKKEN



ERHARDT WSW - een stijlvolle oplossing

Er zijn verschillende mastbevestigingen en grepen verkrijgbaar 

voor de ERHARDT WSW. De mast kan ook gemakkelijk aan het 

afscheidingsscherm bevestigd worden, waardoor hij in de win-

ter naar binnen gehaald kan worden.

Voor de ERHARDT WSW kunnen bovendien ook bestaande 

bouwcomponenten gebruikt worden, zoals pilaren, wanden of 

zelfs stevige hekelementen.



ERHARDT WSW
PRIVACY: FLEXIBEL, GEMAKKELIJK EN VEELZIJDIG

De ERHARDT WSW is een staande zichtwering met een vrij te kiezen hoogte (max. stofhoog-

te 1,77 m). Daarmee is de WSW de ideale oplossing bij laagstaande zon, onprettige windvla-

gen en vooral nieuwsgierige blikken van de buren. De zichtwering biedt optimale privacy op 

balkons en terrassen en onder luifels. Dankzij de handige greep kan het doek moeiteloos en 

in geen tijd uitgetrokken en opnieuw opgerold worden.

Het doek kan tot 4 meter uitgetrokken worden, maar biedt ook voor kleinere ruimtes, zoals 

een balkon, een elegante oplossing. Bovendien is de ERHARDT WSW dankzij de bewezen 

veerspanning ook inzetbaar bij harde wind. Montage is vrijwel overal mogelijk, omdat ook 

een wand kan worden gebruikt voor de bevestiging. De beschikbare consoles nemen slechts 

weinig ruimte in en zijn onopvallend en fl exibel.



ERHARDT WSW IN ÉÉN OOGOPSLAG

Alle kenmerken van de ERHARDT WSW
Maximale breedte
(hoogte x uittreklengte)

»  Doekafmetingen 120 x 400 cm
met naadloos doek 
cassettehoogte 130 cm

»  Doekafmetingen 177 x 350 cm
met aaneengelast doek
cassettehoogte 190 cm

Cassettedesign 10 x 12 cm hoogte: 130 of 190 cm
Montagevarianten Cassette met muurhouder 

Uittrekbare bar met handvathouder
Uittrekbare bar met mast (optioneel)

Kleur van het onderstel » wit (RAL 9016)
»  grijs aluminium met structuur

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

Kleur naar wens Op aanvraag kan iedere RAL-kleur wor-
den geleverd

Doekdessins » Collectie Tibelly Ambiente (polyester)
» Collectie Tibelly Classic (acryl)
»  Collectie Tibelly Screen (tot 300 cm mogelijk)
» Soltis 86 / 92 (tot 300 cm mogelijk)

Bijzonderheden » onopvallend cassettedesign 10 x 12 cm
»   doekcassette kan eenvoudig worden  

verwijderd (bijv. in de winter)
»  bijzonder stabiel (ook bij krachtige wind)
»  houders en grepen verkrijgbaar in ver-

schillende uitvoeringen

Vasthouden van 
post met snelle 
ontgrendeling (snelle 
verwijdering van de 
post mogelijk)

Handvat houder voor 
wandmontage

Handvat
houder

Vaste vloerconsole 
voor kloppen of in 
beton plaatsen

Bevestigings-
beugel vastge-
schroefd

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

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