
DE ZOMER KOMT ERAAN!
Dat wordt volop genieten in de tuin, heerlijk...

KNIKARM SCHERMEN
PERGOLA ZONWERING
GLAZEN SCHUIFWANDEN
LAMEL- EN VOUWDAKEN
VERANDA‘S & TUINKAMERS
EN NOG VEEL MEER…
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KWALITEIT GEMAAKT IN BAYERN
Het begint in 1980 - Robert Erhardt richt het bedrijf ERHARDT Mar-
kisenbau op in zijn garage thuis. Dit jaar is onze grote verjaardag - 
40 jaar ERHARDT Markisenbau. 
Op de hoofdvestiging in Burtenbach, Bayern, produceren ongeveer 
250 medewerkers een breed scala aan producten voor zonwering, 
terrasoverkappingen en outdoorliving.



MEER LEEFRUIMTE, HEERLIJK!
Geniet van uw terras vanaf het vroege voorjaar tot diep in de herfst met een aluminium veranda van Erhardt. Veranda’s worden geleverd in de  
klassieke uitvoering met overstek of in de strak belijnde uitvoering Integral. Het type T-100 gaat tot een diepte van 350cm en het type T-150 tot maar 
liefst 600cm diep. Beide uit te voeren met verzwaarde drager (2 staanders tot een breedte van 700cm!). Hierdoor wordt een hinderlijke derde staander 
voorkomen, voor elke wens een oplossing!

ZONWERING
Elke veranda kan direct of later worden voor-
zien van een serre-zonwering. De Erhardt TM18 
wordt standaard uitgevoerd met polyesterdoek 
en zip geleiding (doek met rits). De Somfy motor 
staat garant voor jarenlang zorgeloos bediening 
gemak.

EXTRA VEEL RUIMTE
De Erhardt veranda’s worden opgebouwd mid-
dels slanke maar oersterke profielen. Snee-
uwlast berekening standaard vanaf 85 kg per 
vierkante meter en uiteraard CE en TUV gecerti-
ficeerd. Het gelaagde glas in het dak zorgt voor 
het gewenste licht en extra veel ruimte.

GLAZEN SCHUIFWANDEN
Tijdens warme en heerlijke zomerdagen wilt u 
uiteraard maximaal genieten van het buitenle-
ven. Door het toepassen van volglazen schuif-
wanden kunt u met het grootste gemak u voor- 
en zij- wanden openen of sluiten. De handgreep 
is standaard voorzien van vergrendeling.

KLASSIEKE TUINKAMERS

VEEL VERKOCHT MODEL

EXTRA ACCESSOIRES 

Extra wooncomfort onder een terraso-
verkapping wordt geboden door dimbare 

LED-lichtelementen en infraroodstralers uit 
ons assortiment. Geniet nog langer van het 

buitenleven met sfeervolle verlichting!



KNIKARM SCHERMEN

Met de productserie QUBE heeft ERHARDT 
Markisen zijn assortiment pergola’s verder uit-
gebreid. De nieuwe QUBE beschermt u buiten 
tegen zon, wind en regen. Voor de besturing 
van verwarming en verlichting is er een gebru-
iksvriendelijke afstandsbediening. Door de ver-
schillende varianten kunt u het ontwerp van de 
pergola aanpassen aan uw smaak en aan de 
vormgeving van uw huis en tuin.

STRAKKE
UITSRALING

Alle materialen en constructie-elementen wor-
den getest door strenge certificeringsinstanties, 
die de kwaliteit van de productie continu bewa-
ken en controleren. Erhardt Markisenbau GmbH 
heeft een CE-markering ontvangen voor het 
product conform EN 13561 en EN 1090. 

GERAFFINEERD 
DESIGN

VELE MOGELIJKHEDEN
Knikarmschermen in 2 buis of draagbuis toepassing afhankelijk van de afmeting. Tevens kan 
standaard gekozen worden voor wand- of plafondmontage. Door het toepassen van uitslui-
tend dikwandige aluminium profielen krijgt het doek de best mogelijke spanning en daar mee 
een prachtige uitstraling.

Zowel de Erhardt K, KD als ook de Erhardt Q kunnen optioneel worden voorzien van geïnteg-
reerde dimbare LED verlichting, de bediening van deze verlichting is altijd met afstandsbedie-
ning. De twee laatst genoemde schermen kunnen ook uitgevoerd worden met een variovolant. 
Deze motorisch beweegbare volant is standaard 170cm hoog en voorzien van een Soltisdoek. 
Laat u door ons adviseren!

PURE LUXE



ONTDEK DE VELE MOGELIJKHEDEN
U geniet eindeloos van de pergola zonweringssystemen van Erhardt! Deze unieke zonwering is in drie modellen uit te voeren afhankelijk van u wen-
sen. Deze unieke toepassingen beschermen u tegen zon, regen en wind. Geen belasting aan uw gevel door de ranke staanders en de solide geleider 
toepassing. Kom naar onze showroom en beleef de mogelijkheden!

PM BASIC
Polyester doek in standaard uitvoering.  
Maximale breedte 650cm, maximale uitval 
500cm. Daarboven te koppelen.

PM LIGHT
Polyester doek in zip toepassing (rits).
Maximale breedte 500cm, maximale uitval 
400cm. Daarboven te koppelen.

PM Q-LINE
PVC doek met aluminium baleinen.
Maximale breedte 500cm, maximale uitval 
600cm. Daarboven te koppelen.

Tibelly Classic Collection
Luxe ontwerpen in acrylkwaliteit
De polyacryl-collectie bestaat uit 8 kleurlijnen 
met verschillende kleurencombinaties binnen 
de ontwerpen. Daarnaast zijn er ook effen doe-
ken. Laat onze kleuren u verleiden en inspireren.

Tibelly Ambiente Collection
Moderne kleurvariaties en verscheidenheid 
aan vormen
De collectie Tibelly Ambiente combineert ver-
schillende stijlen, van tijdloos tot elegant. De 
kleurrijke collectie bevat 10 kleurlijnen met een 
intensief kleurenspel.

Tibelly Screen Collection
Speciale atmosfeer en bescherming tegen 
nieuwsgierige ogen
Het Textilscreen-doek bestaat uit glasvezeldra-
den en polyestergarens, die bedekt zijn met een 
PVC-laag. De collectie is ideaal voor alle screen 
Zip-systemen.

WERELD VAN ZONWERING DOEKEN
Een van de belangrijkste en opmerkelijkste onderdelen van de zonwering is onget-
wijfeld het doek. Het houdt fel licht en UV-stralen tegen, maar werkt ook als desig-

nobject aan uw huis. Kies een stof uit het grote assortiment zonweringdoeken.
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