
ERHARDT J

 HET ELEGANTE CASSETTESCHERM  
 OVERTUIGT IN KWALITEIT TOT IN DETAIL



ERHARDT J
DE ZONWERING DIE TOT IN HET DETAIL 
DOORDACHT IS

•  Wij adviseren speciaal voor de standaardmotor de optionele 
variant met draadloze afstandsbediening voor maximaal  
bedieningscomfort. Voor meer veiligheid zorgt de bewegings 
melder, die bij sterke wind de zonwering vanzelf sluit.

•  De praktische lichtlijst zorgt voor optimale belichting, zelf bij  
grote oppervlakken. De helderheid kan eenvoudig worden 
gedimd. 

Aanbevolen accessoires voor de ERHARDT J:



•  Bij het cassettescherm zijn de complete techniek en de  
doekrol in opgerolde toestand niet zichtbaar. Daardoor zijn  
maximale bescherming tegen weersomstandigheden en  
discrete vormgeving gewaarborgd. 

•  De geïntegreerde regengoot is een ander slim detail.
•  Daarnaast biedt deze zonwering met verschillende houders 

verschillende montagemogelijkheden. 
•  De standaard geïntegreerde motorregeling vergroot het  

bedieningsgemak.
• Een afdichtlip maakt zacht sluiten mogelijk. 

ERHARDT J – overtuigende prijs-prestatieverhouding

•  Optioneel is een exclusieve chromen uitvoering  
van de zijpanelen mogelijk.

•  Een draadloze afstandsbediening voor nog meer  
vrijheid is optioneel leverbaar.

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

•  Grote keuze aan accessoires: Vraag uw ERHARDT dealer,  
hij kan u waardevolle tips geven.



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

Cassettescherm Doekrol en techniek compleet  
beschermd

Kleur van het  
onderstel 

• wit (RAL 9016) 
•   grijs aluminium structuur 

(RAL 9007 fijne structuur)
• antraciet (DB 703) 

Kleur naar wens elke RAL-kleur mogelijk

Doekdessins 
(meer dan 250 des-
sins)

• Collectie SUNSILK 
• Exclusieve collectie SUNVAS CASA
• Collectie Classic 
• Collectie Acryl

Hellingshoek 0°- 45°

Bijzonderheid •  Standaard met motor
• Geïntegreerde regengoot
• Zacht sluitend
•  Zijpanelen in chromen  

uitvoering mogelijk

ERHARDT zonneschermdoeken SUNSILK/SUNVAS
De SUNSILK collectie biedt vele voordelen:
• bijzonder heldere en briljante kleuren
• lichtecht en weerbestendig
• gemakkelijk schoon te maken oppervlak
•  maximale UV-bescherming  

(absorbeert tot 97% van de gevaarlijke UV-straling)
•  exclusieve collectie SUNVAS CASA: alleen bij ERHARDT zon-

weringen verkrijgbaar – aangenaam zachte briljante kleuren

ERHARDT J IN ÉÉN OOGOPSLAG

Meer informatie op
www.erhardt-markisen.nl

PERGOLA-ZONWERINGEN

TERRASOVERKAPPINGEN

ZONWERINGEN

GLAZEN SCHUIFELEMENTEN

Stijlvolle chromen accenten

 

Met de elegante zijpanelen in een chromen afwerking plaatst u 
een uitzonderlijk mooi materiaalaccent dat uw zonwering van een 
tijdloze schoonheid maakt. De ERHARDT J is verkrijgbaar met 
twee verschillende chromen uitvoeringen.

Optionele bijkomende uitrusting van de ERHARDT J
• Afstandsbediening (tip) 

• Windautomaat / zonautomaat

• Bewegings melder (Tipp)

• Zonweringsdoek verlijmd geconfectioneerd

• Lichtlijst (optioneel dimbaar) (Tipp)

• Infarood-terrasverwarming (inclusief draadloze dimmer)

•  Zijpanelen in chromen uitvoering mogelijk 

Uw ERHARDT dealer


