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Markies

®

De Markies uit de RainbowCollection is een zonweringsproduct van Nederlandse
makelij. Een uitstekende verhouding tussen betaalbaarheid en prestatie
in een functioneel en esthetisch verantwoord kwaliteitsproduct.
Materiaal
Markiezen kunnen worden uitgevoerd in
zowel grenenhout, hardhout of aluminium.
Bij houten frames is de houtmaat 18 x 56 mm
en bij aluminium frames is de profielmaat
15 x 55 mm. Aluminium markiezen zijn
nagenoeg onderhoudsvrij maar hebben
een minder nostalgische uitstraling dan
houten markiezen. Ook hout en aluminium
kunnen gecombineerd worden; bijvoorbeeld
een aluminium frame en een hardhouten
omkasting.

Specificaties
Standaardbreedten
300, 350, 400, 450, 500, 550 cm
Materiaal
Roomwit RAL 9001 / Wit RAL 9010
Uitval
250 cm of 300 cm
Doeken
De doeken zijn van 100% acryl geweven
en hebben een gewicht van ca. 290 gram
per m2. Door de zware finishing is het
doek vochtbestendig, rot- en schimmelvrij,
vet- en vuilafstotend en bestand tegen
weersinvloeden. U kunt een keuze maken
uit talloze uni- en streepdessins.

Constructie
Een houten of aluminium frame is opgebouwd
uit een aantal latten die door middel van
scharnieren met elkaar verbonden zijn.
Het aantal latten is afhankelijk van de uitval.
Het markiesframe is voorzien van zonneschermendoek. Desgewenst kan de markies worden
uitgevoerd met een dekplank en of zijschotten.

Bediening
oogwindwerk of elektrisch (optie),
bedieningszijde naar keuze
Kleuren
5382 - 5383 - 5384 - 5388 - 8211
8555 - 8556 - 8922 - 935 - 320954
320974 - 320975 - 320976
320978 - 364555 - 364662

Scan deze QR-code
 +31 (0) 345 614 801
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RainbowSol

en bekijk de video van het volledige
Rainbow Collection programma!

Modellen

Kap- en zijschotten

Scharnieren

Markiezen kunnen geleverd worden in de
standaard uitvoering, waarbij in de werkhoogte gelijk is aan de uitval of in de Petmodel uitvoering, waarbij de werkhoogte
kleiner is dan de uitval. Hierin zijn diverse
werkhoogtes en uitvallen mogelijk.

De aluminium afdekkap is 190 mm diep en
standaard 200 mm breder dan de markies.
De aluminium zijschotten lopen naar beneden taps toe. De houten dekplank is 240 mm
diep en is eveneens 200 mm breder dan de
markies. De houten zijstukken lopen taps toe
met tweemaal een afgeronde verspringing.
De hardhouten zijstukken zijn tevens voorzien van een freesrand.

Houten markiezen worden uitgevoerd
met verzinkte backflaps 45 x 45 mm,
messing pen en aluminium markiezen
met kunststof scharnieren.
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Bediening
Markiezen worden bediend met een koordbediening die over de markies heen loopt.
Tegen meerprijs kan de markies worden
bediend met een elektromotor die bijna
onzichtbaar onder de kap is weggewerkt.
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Uitvoering
Houten markiezen worden standaard
geleverd in de kleuren wit RAL 9010,
roomwit RAL 9001. Aluminium markiezen
worden standaard geleverd in geanodiseerd
aluminium, roomwit RAL 9001 en RAL 9010.
Uiteraard kunnen tegen meerprijs alle
markiezen in elke gewenste RAL kleur
geleverd worden.
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