
ERHARDT TERRASSENDACH TINTEGRAL

ERHARDT TERRASDAK TINTEGRAL

HET TERRASDAK MET EEN MODERNE  
VORMGEVING EN GERAFFINEERDE TECHNIEK



Het ERHARDT terrasdak TINTEGRAL heeft een aantrekkelijk design met de hoogst mogelijke stabiliteit en gaat 

daardoor bijzonder lang mee. De moderne, strakke optiek met geïntegreerde regengoot, zonder overhang van 

het dak, is perfect in evenwicht. Ook de kleinste details van de ERHARDT TINTEGRAL zijn bijzonder goed door-

dacht. Alle technische componenten liggen verdekt in het design, zodat dit een gladde indruk maakt – alsof het 

in één keer gegoten is. Schroeven, moeren en montagebouten verdwijnen onder de elegante afdekprofielen. In 

combinatie met het uitgebreide assortiment zonweringen kunt u uw terrasdak bovendien voorzien van optimale 

zon- en zichtwering. Alle producten van Erhardt zijn zorgvuldig op elkaar afgestemd, zodat u uw serre volledig 

naar eigen inzicht kunt realiseren.

ERHARDT TERRASDAK TINTEGRAL

MODERNE ELEGANTE DAKCONSTRUCTIE  
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Design

Rechtlijnig, modern en elegant: Het terrasdak TINTEGRAL past harmonieus bij de 

architectuur van uw huis. De steunen, wandaansluiting en de goot vooraan zijn 

qua stijl zorgvuldig op elkaar afgestemd. De dragende profielen zijn voorzien van 

kleine rondingen en details om ze een minder dominante uitstraling te geven. Zo 

maakt het gehele dak de indruk van een enkele eenheid.     

Verborgen waterafvoer 

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 en snel geopend. Onder het zijdeksel van de goot 

en de wandaansluiting zijn geïntegreerde waterafvoeren in het profiel verborgen, 

zonder storende afdekkingen in het design. 

Twee verschillende dakspanten 

Er zijn twee verschillende hoogtes mogelijk voor de spanten, afhankelijk van de 

omstandigheden en bouwkundige vereisten. Beide spanten zijn standaard voor-

zien van functiekanalen voor aanvullende verlichting en onopvallende bevestiging 

van de zonwering. 

Kan op elk gewenst moment worden uitgebreid 

Een terrasoverkapping kan altijd worden uitgebreid met beschermende compo-

nenten van glas om zo een Erhardt-serre te creëren. Hiervoor kunt u vrij verschuif-

bare glazen schuifdeuren, vensterelementen en deuren inzetten. Het resultaat is 

een volledige bescherming tegen wind en weer van één leverancier. De serre-

beschutting en verticale zonweringen van Erhardt zorgen voor perfecte zon- en 

zichtwering, die optimaal is afgestemd op uw serre.

Optionele accessoires 

Gebruik een LED-lichtset van Erhardt en een warmtestraler voor koude dagen, 

zodat uw serre altijd behaaglijk voelt. Hierbij kunt u kiezen voor handmatige be-

diening of varianten met een afstandsbediening.

ERHARDT TERRASDAK TINTEGRAL

ÉÉN PRODUCT – VELE MOGELIJKHEDEN



CE Made in Germany

Erhardt Markisenbau produceert al zijn producten in het Beierse Burtenbach. De 

hoge kwaliteit wordt gegarandeerd door de grootst mogelijke service en een per-

manente productiecontrole.

Nieuwe technologie voor wandmontage met meerdere elementen

De nieuwe technologie voor de wandmontage garandeert maximale aansluiting 

en optimale functionaliteit. De wandaansluiting is voorzien van een aflopende af-

watering in drie niveaus. Zo blijft de binnenruimte altijd droog. Door de intelligente 

opbouw en de functiebouten voor LED-verlichting en steunen is de montage een-

voudig en bijzonder flexibel.    





 

ERHARDT TM ERHARDT HS ERHARDT WG

Montagevarianten Montage op het dak
Montage onder het dak

Montage op het dak Montage op het dak

Maximale afmetingen
(breedte x overkap-
ping)

Montage onder het dak:  
600 x 450 cm 
Montage op het dak:  
500 x 400 cm

650 x 600 cm 500 x 450 cm 
600 x 400 cm

Montagetechniek 2 zijrails op afstandhouder (75-
500 mm hoogte)

   2 zijrails op afstandhouder 
(85-500 mm hoogte)

2 rails in directe montage onder 
het doek die naar binnen gezet 
kunnen worden

Toepassingsgebieden Terrasoverkappingen
Serres
Dakramen 
Lichtkoepels

Serres
Terrasoverkappingen 
Lichtkoepels 
Dakramen

Serres
Terrasoverkappingen
Dakramen 
Lichtkoepels 

Koppelingswijze  max. 2-delig: 
2 zonweringen door middel van 
een motor bestuurbaar; mon-
tage naast elkaar van meerdere 
sets mogelijk 

max. 2-delig: 
2 zonweringen middel van een 
motor bestuurbaar; zonweringen 
door dubbele rail verbonden; 
montage naast elkaar mogelijk

Montage naast elkaar  
van meerdere sets mogelijk: 
per zonwering altijd één motor 
noodzakelijk  
 

Overstek Rails vooraan: max. 100 cm Rails vooraan: max. 100 cm  
 

Rails vooraan: max. 120 cm 
Insprong aan de zijkant:  
max. 120 cm aan elke zijde

Bijzonderheid •  standaard met motor en 
 ritstechnologie

•  afstandhouders in  
verschillende hoogten leverbaar

•  ondersteuningshoek als hulp 
voor montage onder het dak

•  zeer robuust, perfect  
voor grotere oppervlakken

•  1- tot 4-delig koppelbaar 
met speciale dubbele rail  

•  rails kunnen naar binnen 
worden gezet voor speciale 
oplossingen  
(overstek aan de zijkanten)

•  elegant uiterlijk
•  zonneschermdoek met  

laslijmtechniek

Meer informatie op
www.erhardt-markisen.nl

OUTDOOR LIVING

TERRASOVERKAPPINGEN

Uw ERHARDT-dealer

ZONWERINGEN

GLAZEN SCHUIFELEMENTEN

DE PASSENDE ZONWERINGEN VAN ERHARDT IN ÉÉN 
OOGOPSLAG


