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Een decoratief staaltje
ambachtelijke zonwering
AZD bvba is reeds jarenlang
gespecialiseerd in de fabricatie
van aluminium markiezen.
Een markies heeft een hoge
decoratieve waarde. Ze hebben
een

warme

getuigen

uitstraling

van

en

v a kk u n d ig

ambachtelijk werk. Een sterk
punt is dat het markies in
diverse vormen

toepasbaar is.

Wij leveren alle modellen van
markiezen,

geplooid

volgens

tekening of mal, volledig op
maat.

De vormgeving
Wij maken alle vormen van markiezen. Naast
de

klassieke

modellen

leveren

wij

ook

baldakijnen, driehoekige markiezen en ook
het model ‘Fix’. Dit zijn schuine panelen met
vaste steekarmen. Door hun eenvoud geven
zij een moderne look aan uw gevel. Ook het
type ‘Senior’ is een trendy variant van de
traditionele markies.
Personaliseer uw markies
Het markies bestaat standaard uit een
aluminium

geanodiseerd

frame.

Het

aluminium geeft uw markies een rustiek
uiterlijk,

dat

zich

niet

van

hout

laat

onderscheiden. Aluminium is minder gevoelig
voor

weersinvloeden

en

is

daardoor

onderhoudsvriendelijker dan hout. Aluminium
markiezen behouden daardoor hun luxe
aanzien gedurende vele jaren.
U kan ook steeds het frame in een kleur naar
wens laten lakken.

Doeken
De bekleding van onze markiezen bestaat in
verschillende

mogelijkheden.

Standaard

worden al onze markiezen bekleed met
acryldoek, PVC-gecoat doek of glasvezeldoek.
Hierbinnen

kan

u

nog

kiezen

uit

een

uitgebreid kleurenpalet in uni-kleuren, blokstrepen en fantasiedessins. Deze uitzonderlijk
grote keuze in zonweringdoek maakt het
mogelijk een persoonlijk tintje aan uw
zonwering te geven.

Techniek
Een markies kunnen wij zowel vast als
optrekbaar

leveren.

Verkiest

u

een

optrekbare markies dan heeft u de keuze
tussen een bediening met een trekkoord, een
windwerk met een draaistang of een motor
bediend met schakelaar of afstandsbediening.

Extra’s
Onze markiezen zijn tevens leverbaar met
aluminium

afdekkap

en

bijpassende

zijschotten in verschillende ralkleuren.

