
Standaard specificaties

Frame 

Markiezen
Functionele zonwering met een nostalgische uitstraling. Van welke kant de zon ook komt, een markies biedt 
altijd optimale bescherming. Naast het weren van de zon heeft de markies nog een functie; door de 
nostalgische uitstraling en de fraaie uitvoering van de kap is de markies ook een verfraaiing voor de gevel. 
Dit geldt niet alleen voor een klassiek pand, ook op een modernere bouwstijl kan de markies voor een 
verrassend effect zorgen.

De markiezen zijn verkrijgbaar met een houten en een aluminium frame.

Hout: 
Eerste kwaliteit grenen- of hardhout met vinger scharnier
Frame fotmaat tot 360 cm: 20 x 46 mm
Frame formaat groter 350 cm: 20 x 68 mm
Aluminium:
Aluminium kokerprofiel 15 x 55 mm met ingetreokken kunststof pees.

Standaard model
Het meest voorkomende model is het standaard
model. Dit model, waarbij de uitval gelijk is aan de
werkhoogte, wordt gebruikt in normale situaties
waarbij geen doorloop nodig is.

Pet model
Het petmodel, waarbij de uitslag een vorm van een
pet heeft, heeft altijd een uitval welke groter is dan
de werkhoogte. Dit model is toe te passen bij situaties
waarbij een doorloop vereist is. Bijvoorbeeld
wanneer er een pad o.i.d. onder uw raam doorloopt,
boven (terras)deuren, etalage ramen etc.
Ook wanneer u uw vrije uitzicht wilt behouden kunt
u gebruik maken voor een werkhoogte die kleiner is
dan de uitval.

Klap model
Het klapmodel, of uitslagmodel, is geschikt voor
situaties waarbij een grote uitval noodzakelijk is,
maar een grote werkhoogte, esthetisch of praktisch
niet verantwoord is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
grote deuren die naar buiten opendraaien, grote
etalage ramen, etc.

Vingerscharnier (hout)



Vaste modellen

             Model 1 Model 2 Model 3

             Model 4 Model 5 Model 6

             Model 7 Model 8 Model 9

             Model 10 Model 11

BoutiquemarkiezenBoutiquemarkiezenBoutiquemarkiezen

Balkadijn

Voorzetmarkiezen



Houten Markiezen

Aluminium Markiezen

• Standaard uitgevoerd in Scandinavisch grenen (19 x 70), eersteklas  hout. Kap en zijschotten uitgevoerd in 
Merantihout, gelamineerd en gevingerlast met KOMO en GIP-certificaat (ISO 9002). Optioneel is het frame 
uit te voeren in Merantihout.

• Standaard is het frame opgebouwd uit 5 slagen. Boven de 140 cm uitval zijn dit standaard 6 slagen. Bij 
toepassing op een erker kan het frame opgebouwd worden met smalle latten (45 x 19). 

• Topkwaliteit afwerking. Rond geschaafd met vier ronde kanten. Gevingerlast en gelamineerd.
• Slagen worden afgewerkt met soepel kunststof afwerkband. Deze is beschikbaar in 19 kleuren.
• Twee keer gegrond en daarna gelakt. 
• Koordbediening af-fabriek gemonteerd, het koord afgestemd op de kleur van het doek
• Elektrische bediening mogelijk

• Aluminium frame 60 – 80 mu geanodiseerd profiel (55 x 15)
• Standaard leverbaar in de kleuren RAL 9001 / 9010 en TNA
• Alle onderdelen (hoekstukken, scharnierstukken) zijn van vol-gegoten aluminium.
• Voor breedtes vanaf 500 cm wordt zwaarprofiel toegepast (100 x 15)
• Standaard is het aluminium frame opgebouwd uit 5 slagen. Boven de 140 cm uitval zijn dit standaard 6 

slagen. Bij toepassing op een erker kan gebruik gemaakt worden van smalprofiel (35 x 15) voor de poot, in 
combinatie met een standaard voorlijst van 55 mm door de speciale hoekverbindingstukken.

• Alle gietdelen worden standaard eerst gekataforeesd, voordat ze gepoedercoat worden. Hierdoor kan het 
gietdeel niet meer oxideren.

• Slagen worden afgewerkt met soepel kunststof afwerkband. Deze is beschikbaar in 19 kleuren.
• Scharnieren worden verbonden door RVS draadloze assen en worden afgedopt in kleur.
• Koordbediening af-fabriek gemonteerd, het koord afgestemd op de kleur van het doek
• Elektrische bediening mogelijk
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