Markiezen

www.verano.nl
www.verano.be
1 8 8 -1 7 0 7 1 4 (1 1 )

Kies voor een markies
Markiezen geven uw huis een karakteristieke en verzorgde
uitstraling. Bovendien zijn ze ijzersterk in het weren van
zonlicht. Een markies omlijst uw raam, waardoor zonnestralen niet kunnen binnendringen , ook niet bij laagstaande
zon of zijinval. Hierdoor gaan ze tevens verkleuring van
interieurstoffen tegen.
Markiezen van Verano® zijn grotendeels handwerk. Daardoor
kunt u de markies tot in de kleinste details zelf samenstellen;
van materiaal tot afmeting en van bediening tot kleur.
Er zijn drie modellen: het standaardmodel, het klapmodel
en het petmodel. Alle modellen hebben minimaal vijf slagen
in het doek.

Standaardmodel

Petmodel

Klapmodel

Standaard en toch maatwerk: het standaardmodel
Het standaardmodel is in vrijwel alle situaties toe te passen. Daarom heeft
Verano® dit model in twee materiaalsoorten: de V190 (aluminium frame),
V192 (grenen frame) en V194 (grenen frame). Alle modellen zijn onderhoudsvrij
en hebben een klassieke uitstraling. In tegenstelling tot het petmodel en het
klapmodel bedekt een standaard markies het gehele raam.

V190: aluminium markies
- Sterk en modern design.
- Met kunststof scharnieren.
- Bovenkap en zijschotten van onderhoudsvriendelijk Red Cedar-hout, hardhout of
aluminium.
- Handmatig of elektrisch bediend.
- Keuze uit ruim 180 doekkleuren
(modieus en van duurzame kwaliteit).

V192: grenen markies
- Hard en stevig.
- Met vingerscharnieren.
- Bovenkap en zijschotten van onderhoudsvriendelijk Red Cedar-hout of hardhout.
- Handmatig of elektrisch bediend.
- Keuze uit ruim 180 doekkleuren
(modieus en van duurzame kwaliteit).
- Maximaal 5 meter breed met een uitval tot
1,40 meter.

V194: grenen markies
- Duurzaam en massief.
- Met backflapscharnieren.
- Bovenkap en zijschotten van onderhoudsvriendelijk Red Cedar-hout of hardhout.
- Praktisch bij een grotere uitval!
- Handmatig of elektrisch bediend.
- Keuze uit ruim 180 doekkleuren
(modieus en van duurzame kwaliteit).
- Maximaal 6 meter breed met een uitval
tot 1,70 meter.

Pet je af voor voor het petmodel.
Met het petmodel kunt u zonder belemmeringen onder de markies doorlopen. Hierdoor is dit model ideaal voor toepassing
bij winkels of in de horeca. Bovendien heeft het petmodel rondere vormen, waardoor het minder traditioneel en statig oogt
dan het standaardmodel.

V195: aluminium markies

V196: grenen markies

- Sterk en modern design.
- Met kunststof scharnieren.
-	Bovenkap en zijschotten van
onderhoudsvriendelijk Red Cedar-hout,
hardhout of aluminium.
- Handmatig of elektrisch bediend.
- Keuze uit ruim 180 doekkleuren
(modieus en van duurzame kwaliteit).

-

Duurzaam en massief.
Praktisch bij een grotere uitval.
Met backflapscharnieren.
Bovenkap en zijschotten van
onderhoudsvriendelijk Red Cedar-hout
of hardhout.
- Handmatig of elektrisch bediend.
- Keuze uit ruim 180 doekkleuren
(modieus en van duurzame kwaliteit).

Als klap op de vuurpijl: het klapmodel.
Bij het klapmodel valt de markies verder naar voren dan bij de andere twee modellen. Zo ontstaat een langere uitval waar
u zelfs onderdoor kunt lopen. Dat maakt het klapmodel ideaal voor gebruik in de horeca om een overdekt terras te creëren.

V198: grenen markies

V199: aluminium markies
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Uitval

max. 5000 [mm]
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Breedte

RAL-kleur
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Ivoor (RAL 9001)
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Purell 260 [mm]
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Purell 210 [mm]

•

•

Purell 200 [mm]
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Hardhout 260 [mm]
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Hardhout 210 [mm]
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Red Cedar 260 [mm]
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Red Cedar 210 [mm]
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Alu 200 [mm]

Purell 280 [mm]
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Wit (RAL 9010)
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Kleuren

Technisch Zilver

V195

Purell 230 [mm]

•

Hardhout 280 [mm]

V194

Hardhout 230 [mm]

•

Red Cedar 280 [mm]

V192

Zijschotten

Red Cedar 230 [mm]

•

Bovenkap

Alu 242 [mm]

V190

Grenen

Aluminium

Frame

- Strak en tijdloos design.
- Met kunststof scharnieren.
- Bovenkap en zijschotten van
onderhoudsvriendelijk Red Cedar-hout,
hardhout of aluminium.
- Handmatig of elektrisch bediend.
- Keuze uit ruim 180 doekkleuren
(modieus en van duurzame kwaliteit).

Groen (RAL 6009)

Duurzaam en massief.
Praktisch bij een grotere uitval.
Met backflapscharnieren.
Bovenkap en zijschotten van
onderhoudsvriendelijk Red Cedar-hout
of hardhout.
- Handmatig of elektrisch bediend.
- Keuze uit ruim 180 doekkleuren
(modieus en van duurzame kwaliteit).

Crème (RAL 1015)
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Garantie
Een markies schaft u aan om jarenlang zorgeloos van
te genieten. Daarom zijn onze markiezen vervaardigd
uit de beste kwaliteitsmaterialen en krijgt u vijf jaar
fabrieksgarantie. Laat u van tevoren goed adviseren door
uw Verano® dealer. Dan kiest u een markies die bij u past.

Over Verano®
Verano® producten zijn van uitstekende kwaliteit,
gemakkelijk in gebruik en speciaal voor u op maat
gemaakt.

Maak indruk met een opdruk
Markiezen zijn eyecatchers en sfeermakers. Dat maakt ze
buitengewoon geschikt voor gebruik in de retail of horeca.
Bij Verano® kunt u de markiezen laten bedrukken met een
eigen dessin, bedrijfslogo of ander ontwerp. Zo creëert
u precies de uitstraling die u wilt. De bedrukkingen zijn
kleurecht en weerbestendig.

Bij Verano® vinden wij comfort belangrijk. Onze
zonweringoplossingen zijn dan ook ontworpen
om het leven gemakkelijker en plezieriger te maken.
Op onze website www.verano.nl kunt u kennismaken
met de overige producten in ons brede assortiment
binnenzonwering, buitenzonwering, buitenlevenproducten, rolluiken en garagedeuren.

Buitenzonwering | Rolluiken | Buitenleven | Raamdecoratie | Garagedeuren

Uw Verano dealer:

