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De Markies Classic is een moderne aluminium

markies met een traditionele “houten” uitstraling.

Door de fraaie klassieke rondingen past deze

markies uitstekend bij zowel traditionele 

architectuur als meer moderne bouwstijlen.

Zowel de aluminium kap als de aluminium zijschotten

hebben een rustiek uiterlijk, dat zich niet van hout laat

onderscheiden. Aluminium is minder gevoelig voor weers-

invloeden en is daardoor veel onderhoudsvriendelijker dan

hout. Aluminium markiezen behouden daardoor hun luxe

aanzien gedurende vele jaren.

Uniek aan de markies Classic is de mogelijkheid van

een bovenrolsysteem. Op deze manier zijn er veel meer

bedieningsmogelijkheden. De bovenrol is op een fraaie

manier weggewerkt en geheel aan het zicht onttrokken.
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Kap en zijschotten zijn

standaard leverbaar in

meerdere eigentijdse en

klassieke kleuren. Zo kan

een perfecte combinatie

gemaakt worden met de

kleuren van het doek en

de raamkozijnen.

Het geheel geeft het aan-

zicht van het pand een

aanzienlijke meerwaarde.

Maatvoering

Hoogte zijschotten:

105 cm / 135 cm / 150 cm 

Maximale breedte bovenkap

uit één stuk is 7,5 meter

Bediening  

De Markies Classic heeft

verschillende bedienings-

mogelijkheden, te weten:

A. koordbediening

B. bandbediening

C. (oog)windwerk

D. elektrische bediening

Tibel ly  Doeken

Tibelly doek wordt geweven

uit door en door gekleurde

polyacrylaatvezels en is

daardoor uitzonderlijk kleur-

echt. Het doek wordt boven-

dien geïmpregneerd, zodat

het optimaal water- en

vuilafstotend is.

Uw zonweringspecialist 

gebruikt daarmee uitsluitend

kwaliteitsdoek met een

lange levensduur. Een uitge-

breid kleurenpalet en een

rijke schakering in uni’s,

blokstrepen en fantasie-

dessins maken het mogelijk

een persoonlijke tintje aan

uw zonwering te geven.
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Maximaal uit één

stuk 7,5 meter

Uw Aurora specialist:

Techniek achter de schermen

Aurora® is een geregistreerd merk van AVZ.
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