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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. 



ALUMINIUM KAP 
MET GOLF

EXCLUSIEF
ALUMINIUM KAP 
MET GOLF

EXCLUSIEF

De aluminium markiezen 
specialist van Nederland
De aluminium markies combineert de klassieke uitstraling 

van een traditionele markies met het comfort van moderne 

materialen. Tenslotte maakt het aluminium de markies 

nagenoeg onderhoudsvrij.

Onze pluspunten

+ Uitstraling van een houten markies

+ Aluminium is onderhoudsarm

+ Leverbaar in onze 6 standaard ralkleuren

+ Alle andere RAL kleuren mogelijk

+ Alle doekcollecties leverbaar

+ Hoek en scharnierverbinding in bijpassende kleur

+ Afwerkband standaard in bijpassende kleur

+ Popnagels in kleur

+ RVS afgewerkt

+  Volants op patroon geschulpt met 

bijpassend kleur garen

RAL-9001
roomwit / glad

RAL-9010
wit / glad

RAL-9007
structuurlak

RAL-9005
structuurlak

RAL-7016
structuurlak

RAL-6009
structuurlak

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. 

Maar ook met een afstandsbediening of uw smartphone. 

Ook in combinatie met andere Somfy producten.

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

Aluminium zijkap type: golf met groef
Aluminium bovenkap: luxe 30 cm
Volant uitvoering: recht met inkam



Nederlands vakwerk
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. 

Hardhouten markiezen
De houten markies is een echte klassieker, pure nostalgie. 

Een tijdloos model dat elke gevel een stijlvolle uitstraling 

geeft en verkrijgbaar is in diverse uitvoeringen.

Onze pluspunten

+ Kap en zijschotten uitgevoerd in FSC Merantihout

+ Komo gecertifi ceerd verfsysteem, 2x gegrond en 2x afgelakt

+ Leverbaar in alle kleuren

+ Alle doekcollecties leverbaar

+ Scharnieren gepoedercoat in kleur of rvs 

+ Afwerkband standaard in bijpassende kleur

+ RVS afgewerkt

+  Volants op patroon geschulpt met bijpassend kleur garen

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

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

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



Laat zien waar je zit!
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 uw winkel, café of restaurant een luxe 

uitstraling en maakt uw locatie al van veraf zichtbaar. Zo weten klanten u nog beter te vinden.

De mooiste reclame voor uw gevel
Een kleine pakkende tekst op de volant, een logo op de markies, een opvallende 

kleurcombinatie of contrasterende biezen, samen creëren we dé blikvanger van de 

straat. En dat kan op elke standaard markies, maar ook op onze ronde markiezen of 

baldakijnen. Niets is onmogelijk! Wij denken graag met u mee!




