
 

Markiezen      
De markies is weer ontzettend populair en geeft meerwaarde aan je woning. Deze worden 
uitgevoerd in meranti hardhout of met een onderhoudsarm aluminium frame. Bekleed met 
een prachtig streepdessin hebt u de ideale zonwering aan huis. Het voordeel van een markies 
is dat de zijkanten gesloten zijn zodat u geen last heeft van zijzon. Markiezen kunnen in 3 
modellen worden geleverd, standaard, pet- en klapmodel. De kap en zijschotten zijn 
standaard gebroken wit. De bediening van een markies gaat via een koord maar kan ook met 
een motor.   

                     

NORMAAL       KLAPMODEL          PETMODEL 

Aluminium markiezen 
Er zijn goede redenen om voor markiezen te kiezen. Omdat de zijkanten gesloten zijn is er 
een grote mate van effectiviteit in het weren van de zon en het creëren van een aangenaam 
binnenklimaat. Onze markies bestaat geheel uit meranti met een nostalgische meranti kap of 
u kiest voor een aluminium frame en een nostalgische meranti kap of een markies geheel van 
aluminium met een strakkere modernere aluminium kap. De corrosievrije aluminium profielen 
worden uitgevoerd in gemoffeld crèmewit (RAL 9001) of wit (RAL 9010) terwijl de hardhouten 
markies en kap tweemaal wordt behandeld in gelijke kleur.  

Bediening 
De standaard bediening van een markies gaat via een koord, maar het kan ook middels een 
motor. Zeker bij markiezen met grotere afmetingen biedt een motor veel comfort. U kunt de 
markies dan door middel van een binnenhuis geïnstalleerde schakelaar eenvoudig openen en 
sluiten. Ook is het mogelijk uw markies via een afstandsbediening of volledig geautomatiseerd 
te besturen. 

• breedte minimaal 50 cm; maximaal 500 cm 
• uitval=hoogte; 80, 100, 115, 130 en 150 cm 
• kap; de horizontale kap is 20 cm breder dan de markiesbreedte 
• zijschotten; de verticale zijschotten zijn iets langer dan de markieshoogte 

Het Doek  
De doekkeuze is bijna onbeperkt . Streep, motief, kleur, u kunt alle kanten op. Bekijk dus 
zeker al die mogelijkheden, uit de Citel, Swela, Dickson en Tibbely collectie. U kunt ieder 
gewenst kleurnummer opgeven. 

hoge weersbestendigheid (rot- en schimmelvrij) 

• hoge mate van lichtechtheid (UV-bestendig, daardoor kleurecht) 
• hoge waterdichtheid (waterafstotend) 



• vet- en vuil afstotend 

Biesband 

• Alle markiezen worden afgewerkt in een bijpassende kleur biesband 
• U kunt kiezen uit stof met kopspijkertjes of vol kunststof 

Garantie  
Weet wat u koopt! Niet alleen het oog wil wat, u wilt ook de grootste mate van zekerheid. Wij 
leveren uitsluitend markiezen volledig in Meranti en/of Aluminium uitgevoerd, de mindere 
kwaliteiten Vuren en Grenen leveren wij niet. U krijgt 5 jaar garantie op fabricage/ of 
constructiefouten en op alle bedieningen. De garantie omvat de volledige vervanging van 
materialen en onderdelen.   

                


