
ERHARDT TERRASSENDACH T100/T150

ERHARDT TERRASDAK T100/T150
GENIET VAN GRENZELOZE  
ONTSPANNING IN DE OPEN LUCHT



Vanaf de eerste frisse lentedagen tot aan de hete zomer en de winderige herfst: een terrasdak van ERHARDT 

zorgt ervoor dat u het hele buitenseizoen kunt genieten zonder hinder van weer en wind. Een terrasoverkapping 

van ERHARDT beschermt perfect tegen wind en regen en biedt optimaal comfort. In combinatie met de vrijwel 

onbeperkte designmogelijkheden bereikt u zo de ideale uitbreiding van uw woonomgeving. Onze jarenlange 

ervaring als producent van terrasdaken garandeert uitmuntende techniek en hoogste mogelijke kwaliteit.

ERHARDT TERRASDAK T100/T150
INNOVATIEF, HOOGWAARDIG EN FLEXIBEL
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Design

De terrasdaken van ERHARDT zijn bijzonder stabiele aluminiumconstructies. Hier-

mee kunnen grote glaspanelen worden gerealiseerd met een minimum aan storen-

de steunen. De dragende elementen zijn hiervoor voorzien van een geraffineerde 

dwarssnede. Het aantrekkelijke design zorgt voor een slank terrasdak met een 

lichte uitstraling, dat optimaal stabiel is en lang meegaat.

ERHARDT TERRASDAK T100/T150
ÉÉN PRODUCT – VELE MOGELIJKHEDEN

Kan op elk gewenst moment worden uitgebreid

Het ERHARDT terrasdak kan naar wens bij de installatie of op een later moment 

worden aangevuld met glazen en schuifelementen. Het assortiment bevat ook 

vaste elementen van glas of zichtwerende elementen met een combinatie van glas 

en aluminium, die ideaal zijn tegen wind en weer.

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.

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. 

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.



Professionele zonweringen voor perfect welzijn

We leveren alle professionele oplossingen voor perfecte schaduw. Van montage 

onder of op het dak met hoogwaardige en duurzame cassetteschermen tot aan de 

doordachte verticale zonwering tegen laagstaande zon en nieuwsgierige blikken: 

wij optimaliseren uit buitenleven. Met onze veelzijdige collectie zonweringdoeken 

heeft u bovendien ruim de keus om uw zonwering aan te passen aan uw eigen 

wensen, praktische eisen en stijl.

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 

permanente productiecontrole.





 

Meer informatie op
www.erhardt-markisen.nl

OUTDOOR LIVING

TERRASOVERKAPPINGEN

Uw ERHARDT-dealer

ZONWERINGEN

GLAZEN SCHUIFELEMENTEN

Alle kenmerken van het ERHARDT TERRASDAK

Profielhoogten 100 mm (T100) 
150 mm (T150)

Afstand tussen de steunen tot 7 m mogelijk

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

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

Kleur naar wens elke RAL-kleur mogelijk

Materiaal
Aluminium en gelaagd  
veiligheidsglas

Speciale uitvoering Regengoot, aandrijfketting of 
valbuis

Bijzonderheid •  tot 7 m zonder 3e steun mogelijk
•  ook perfect geschikt voor  

balkons
•  speciale ontwerpen mogelijk
•  kan op elk gewenst moment 

worden uitgebreid
•  Wandaansluiting in  

2 varianten: 
1. Met afdichting voor terras-
overkappingen en een snelle 
montage.  
2. Met aflopende opbouw en 
verborgen waterafvoer voor 
serres en terrasdaken

Optionele accessoires

• Lichtrail (optioneel dimbaar)

•  Geïntegreerde LED-verlichting in het dakspant  
(optioneel dimbaar)

•  Infrarood-warmtestraler (inclusief draadloze dimmer)

• Serre-zonwering TM voor montage op of onder het dak

• Serre-zonwering HS en WG voor montage op het dak

• Verticale zonwering Z (met ZIP-systeem) en V

• Verlichting met LED-stripe in de spanten en wandaansluiting

ERHARDT TERRASDAK T100/T150
IN ÉÉN OOGOPSLAG 
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