Wat mag je van ons verwachten
+ Uiterst concurrerende prijzen
+ Volledig productie in eigen huis
+ Scherpe kwaliteitscontrole
+ Alle doekcollecties leverbaar
+ Fraai afgewerkt stikwerk
+ Innovatieve oplossingen
+ Verlichting in de markies
+ Tweezijdig gekleurd doek
+ Houten look voor aluminium zijschotten
+ Elektrische bediening uit het zicht

Laat zien waar je zit!

Nederlands vakwerk

Onder een markies creëert u met groot gemak een
prachtig terras, een heerlijke plek om in de luwte en
uit de zon te zitten. Maar ook uw winkelwaren komen
onder onze markiezen helemaal tot hun recht. In een
handomdraai geeft u uw winkel, café of restaurant
een luxe uitstraling en maakt u uw locatie al van veraf
zichtbaar. Zo weten klanten u nog beter te vinden.

In onze fabriek maken wij op ambachtelijke wijze de
markiezen op maat. Daarbij letten we in het bijzonder
op de afwerking. Om zeker te zijn van jarenlang
gebruiksplezier maken we gebruik van kwalitatief
hoogwaardige materialen. Voeg daar nog eens onze
vakmensen aan toe en je krijgt een product om trots op te
zijn. Volledig geproduceerd in Nederland.

markiezennederland.nl

De aluminium markiezen
specialist van Nederland

EXCLUSIEF

De aluminium markies combineert de klassieke

ALUMINIUM KAP
EN ZIJKAP TYPE:
GOLF MET GROEF

uitstraling van een traditionele markies met het
comfort van moderne materialen. Tenslotte maakt
het aluminium de markies nagenoeg onderhoudsvrij.
Standaard bij ons aluminium markies
+ Uitstraling van een houten markies
+ Aluminium is onderhoudsarm
+ Hoek- en scharnierverbinding in bijpassende kleur
+ Afwerkband standaard in bijpassende kleur
+ Rvs afgewerkt

Bij ons standaard:
+ CE normering op al onze markiezen
+ Alle doekcollecties leverbaar
o.a. Dickson Sattler
+ Leverbaar in 8 standaard RAL kleuren
+ Alle andere RAL kleuren mogelijk
+ Afwerkband standaard in
bijpassende kleur
+ Popnagels in bijpassende kleur
+ Rvs afgewerkt

Aluminium zijkap type: golf met groef
Aluminium bovenkap: luxe 30 cm
Uniek montage systeem zonder schroefgaten
Standaard in acht kleuren leverbaar
Volant uitvoering: recht met inkam

RAL-9010

RAL-9001

RAL-9016

RAL-9007

RAL-9005

RAL-7016

Aluminium zijkap type:
recht met groef
Aluminium bovenkap:
luxe 25 cm
Volant uitvoering: recht

RAL-6009

+ Volants op patroon geschulpt
met bijpassend kleur garen

We besteden aandacht
aan de details

RAL-7021

VOOR EEN VOLLEDIG OVERZICHT VAN AL ONZE KAPPEN,
SIERLIJSTEN EN VOLANTEN: MARKIEZENNEDERLAND.NL

Hardhouten markiezen

Standaard bij ons hardhouten markies

De houten markies is een echte klassieker, pure nostalgie.

+ Kap en zijschotten uitgevoerd in FSC Merantihout

Een tijdloos model dat elke gevel een stijlvolle uitstraling geeft

+ Komo gecertificeerd verfsysteem,

en verkrijgbaar is in diverse uitvoeringen.

Alles op kleur

RVS beslag

2x gegrond en 2x afgelakt
+ Scharnieren en katrollen rvs A4 kwaliteit
+ Afwerkband standaard in bijpassende kleur
+ Rvs afgewerkt

Met onze markiezen
wordt wonen resideren
Wij helpen graag met het verfraaien van uw gevel. Nostalgisch of modern,
wij voelen snel aan welke markies het beste bij u en uw huis past. Groot of
klein, breed of smal, rond of recht. Geen wens is ons te gek. We meten, passen,
buigen en maken tenslotte -in eigen huis- elke markies in elke gewenste vorm.
In meranti, grenen of aluminium en eventueel alles afgewerkt met rvs.

In onze showroom tonen we alle
mogelijkheden. Zoals deze fraai
ingebouwde verlichting.
Verlichting optioneel

Meranti zijkap type: modern
Meranti bovenkap: sierlijst strak
Volant uitvoering: recht met inkam

Meranti zijkap type: golf
Meranti bovenkap: sierlijst klassiek
Volant uitvoering: recht

Meranti zijkap type: recht
Meranti bovenkap: recht
Volant uitvoering: schulp

Aluminium beslag
optioneel

Perfecte afwerking

Solar panel
optioneel

Voor onze elektrische bediening maken wij gebruik van
Somfy motoren. Hiermee is uw markies moeiteloos
en eenvoudig te bedienen via een vaste of draadloze
schakelaar, afstandsbediening of uw smartphone.

