ERHARDT PM

Uw ERHARDT dealer

DE ELEGANTE ZON- EN REGENWERING			
FLEXIBELE PERGOLA ZONWERING VOOR THUIS OF IN DE HORECA

ERHARDT PM
ONDANKS ZIJN SLANKE ONTWERP
PERFECTE BESCHERMING TEGEN
ZON EN REGEN

ERHARDT PM: de pergola-zonwering voor grote
oppervlakken en goede weerbestendigheid
• De ERHARDT PM is een pergola-zonwering met een hoogwaardige
aluminium cassette als bescherming voor doek en techniek rondom.
• De cassette heeft twee geleidingsrails voor het doek en vaste steunen
aan het einde van de overkapping. Dit maakt hem bijzonder sterk en zeer
stabiel in de wind.
• De ERHARDT PM is dankzij zijn steunen zelfs bij wind (ook voor
balkons en dakterrassen ideaal) een perfecte zonwering en biedt vanaf
een hoek van 15° ook optimale bescherming tegen de regen.
• De verschillende houders maken bijna alle montagewijzen mogelijk –
ook op moeilijke gevels.

ERHARDT PM: modern, strak design voor vele
mogelijkheden
• De ERHARDT PM is in opgerolde toestand (bijv. in de winter) door de
slanke constructie en het moderne design van de steunen en geleiders
bijzonder onopvallend.
• Het zonwerend doek kan met de standaardmotor eenvoudig naar de
gewenste stand worden uitgerold.
• Voor de ERHARDT PM zijn veel accessoires leverbaar voor nog meer
comfort, bijv.: draadloos bediende motor, infrarood-terrasverwarming,
lichtlijst enz.
• Extra bescherming tegen zon en nieuwsgierige blikken kunt u op elk
moment bereiken door passende ERHARDT verticale of zijdelingse
zonwering.

ERHARDT PM IN ÉÉN OOGOPSLAG
Alle kenmerken van de ERHARDT PM

145 cm (breedte) met max. uitval 500 cm
650 cm (breedte) met max. uitval 450 cm
500 cm (uitval) met max. breedte 600 cm

Optionele accessoires

Min. breedte
Max. breedte
Max.
overkapping

• Motor met draadloze afstandsbediening (tip)

Techniek

Elektrische motor, geluidsarm
Spansysteem: Tegentrektechniek

Cassettescherm

Bescherming voor doek en techniek rondom

• Infrarood-terrasverwarming
(incl. draadloze dimmer), alleen wandmontage

Kleur van het
onderstel

• wit (RAL 9016)
•grijs aluminium structuur
(RAL 9007 fijne structuur)
• antraciet (DB 703)

• Verticale zonwering ERHARDT V of ERHARDT Z

Kleur naar
wens

elke RAL-kleur mogelijk

Doekdessins
(meer dan 250
dessins)

• Collectie SUNSILK
• Exclusieve collectie SUNVAS CASA
• Collectie Classic

Hellingshoek
Bijzonderheid

0°-45° (vanaf 15° als regenwering)
• standaard met motor
• zeer slanke constructie
•uit hoogwaardig aluminium
• steunen van aluminium:
extreem stabiel en duurzaam
• koppelbaar: twee sets met
één motor te bedienen
• voor kleine en grote oppervlakken
• bescherming tegen zon en regen
ook bij wind
• montage ook op moeilijke gevels mogelijk

ZONWERINGEN

PERGOLA-ZONWERINGEN

GLAZEN SCHUIFELEMENTEN

TERRASOVERKAPPINGEN

• Windautomaat / zonautomaat (tip)
• Regensensor
• Zonneschermdoek in laslijmtechniek
• Lichtlijst (optioneel dimbaar), cassette- en wandmontage

• Zijscherm ERHARDT WSW

ERHARDT PM: Koppelmogelijkheden

De ERHARDT PM is koppelbaar, dat wil zeggen: twee sets
kunnen met één motor worden bediend. Bij een 3-delige
installatie is een tweede motor noodzakelijk. De afdekking
van de doekopening vindt plaats door middel van een aluminium plaat. Bij de montage naast elkaar kunnen meerdere
afzonderlijke sets naast elkaar worden gemonteerd.

Uw ERHARDT dealer
Meer informatie op
www.erhardt-markisen.nl

De ERHARDT PM kan voor kleine en zeer grote oppervlakken (bijv. kleine balkons, dakterrassen, terrassen of ook voor horecagebruik) worden gebruikt. Op onbeschutte locaties met veel
wind is de pergola-zonwering de ideale keuze, terwijl hij ook bescherming tegen de regen biedt.
Een ander voordeel is dat de breedte onafhankelijk van de overkapping kan worden gekozen.

ERHARDT PM OPLOSSINGEN TOT IN HET DETAIL

De ERHARDT PM kan voor extra bescherming tegen zon en
nieuwsgierige blikken (bij laagstaande zon) met verticale of zijdelingse zonwering worden uitgerust. Wij adviseren in het bijzonder
de ERHARDT Zip met blind ritssysteem. Deze verticale zonwe-

ring is overal perfect integreerbaar en biedt eveneens een betere
bescherming tegen de wind. Met een bekleding van fiber-screen
kunt u uw omgeving waarnemen, terwijl u zelf tegen nieuwsgierige
blikken beschermd bent.

Verschillende houders maken een montage zelfs op moeilijke
gevels mogelijk. Elegant en tijdloos design van aluminium voor

maximale sterkte en duurzaamheid. De hoogwaardige accessoires kunnen subtiel worden geïntegreerd.

ERHARDT PM: De perfecte sfeer met lichtlijst en infrarood-terrasverwarming voor een langer
buitenseizoen
Met de optionele lichtrail, die ofwel wordt bevestigd aan de
cassette of op de muur kunt u uw terras vakkundig en perfect
verlichten. De lichtrail kan optioneel met dimmer worden
besteld. De optionele infrarood-warmtestraler verwarmt de omgeving niet, maar alleen de voorwerpen of lichamen die direct

door de warmtestraler worden bestraald. Binnen zeer korte tijd
(seconden) is de warmte duidelijk voelbaar. Infrarood-warmtestralers zijn daarom voor gebruik buitenshuis een veelgebruikte
en optimale warmtebron.

