Markiezen
Sfeervolle buitenzonwering voor een aangenaam woonklimaat

Luxaflex®
Markiezen
een sieraad
aan de gevel
De markies is een van de oudste typen
zonwering in Europa en de karakteristieke
vorm is dan ook veel terug te vinden. Dit
type zonwering is met name zo populair
doordat de ronde vormen ervan charme
aan de gevel geven.
Het maken van markiezen is sinds jaar en
dag een taak voor echte ambachtslieden.
Zelfs toen de industrialisatie opkwam
maakten vakmensen met de beste
materialen het verschil. Ambachtelijk
handwerk gecombineerd met modern
gebruiksgemak maakt deze zonwering
zo speciaal. Dat was toen zo, en dat is het
nog steeds.
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HOUTEN MARKIEZEN
Onze houten markiezen zijn gemaakt van eersteklas
corrosiebestendige meranti latten en zijn perfect voor
huizen met een authentieke uitstraling.

ALUMINIUM MARKIEZEN
De aluminium markiezen zijn uitermate geschikt voor
huizen met zowel een authentieke als moderne uitstraling.

VENSTERZONWERING
Markiezen zijn een vorm van vensterzonwering. Ze
beschermen je interieur tegen uv-straling en houden
het binnen koel. Ze zijn bij uitstek geschikt voor
toepassingen op ramen aan de straatzijde en op
terrassen, waar de charmante vorm optimaal gezien
wordt.
Onze markiezen zijn leverbaar in twee varianten:
hout en aluminium.
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Beide varianten bieden dankzij de extra diepe kast een
optimale bescherming van het doek en natuurlijk zijn alle
onderdelen kleurgecoördineerd.
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LUXAFLEX® MARKIEZEN
- Maximale breedte 500 cm.
- Maximale uitval 150 cm.
- Voorzien van volant 15 cm hoog.
- Volant leverbaar in 9 vormen.
- Geschikt voor de exclusieve Luxaflex® Outdoor
Collection.

- Standaard uitgevoerd met koordbediening
inclusief koordkikker, optioneel met elektrische
bediening.
- Leverbaar met Markies-IN. Een prachtige
beschermhoes in de stijl van het markies.

Luxaflex® Outdoor collection
Luxaflex® markiezen zijn verkrijgbaar met alle
doeken uit de Outdoor Collection. Deze collectie
biedt een groot aantal exclusieve en trendy
acryldoeken, in diverse kleurgroepen, waarmee u
uw huis een luxe en een verrassende eigentijdse
uitstraling geeft. De hardware is leverbaar in vele
RAL-kleuren, voor een nog persoonlijker resultaat.
Met een Luxaflex® Markies maak je een 100%
persoonlijk stijlstatement.
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Bij Luxaflex® begint zonwering met een goed ontwerp.

Lichtregulering, energie-efficiëntie en het gemak
van gemotoriseerde bediening zijn slechts een paar van de

innovaties die bijdragen aan de schoonheid van elke kamer,
elke dag – op maat gemaakt en met vijf jaar garantie.
The Art of Window Styling

Vind je lokale Luxaflex® showroom op luxaflex.com
Laat je inspireren

Advies op maat

Gegarandeerd vakmanschap

Zorgeloze montage

Bekijk samen met je lokale
Luxaflex® dealer de mogelijkheden
en ontdek het brede assortiment
producten en materialen die
aansluiten bij jouw stijl.

Je Luxaflex® dealer beoordeelt de
lichtinval, meet het raam op en
zorgt ervoor dat de producten
perfect op maat gemaakt worden
voor je huis.

Bekwame vakmensen vervaardigen
je op maat gemaakte product met
zorg en aandacht voor detail.

Ontspan en laat Luxaflex® dealers
doen wat zij het beste kunnen,
wetende dat je vijf jaar garantie
geniet.
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