Markiezen
Comfort en sfeer gaan bij Verano® hand in hand.
Markiezen geven uw pand de uitstraling die het
verdient: sfeervol en authentiek. En waar het om
gaat: de zon wordt uiterst doeltreffend geweerd!

188-071214(3)

Standaard uitvoering:
Bediening

[1] Aluminium zijkap met

- Standaard bediening d.m.v. slijtvast koord

240
195

aluminium overkapping

- Keuze: onderlangs of bovenlangs
- Optioneel: elektrische bediening

Duurzaam

-

Onderhoudsvrij

Frame

-

Sterk

- Onderhoudsvrij aluminium

-

Strak design

Framekleuren

Standaard

Technisch zilver

werkhoogte

-

Meerprijs

•

RAL 9010 wit

3%

RAL 9001 ivoor

3%

RAL 1015 crème

6%

RAL 6009 groen

6%

uitval

Scharnieren

Bij een standaard markies is

- Kunststof spuitgiet delen

de uitval gelijk aan de werkhoogte

126

- Onderhoudsvrije scharnieren
- Verbonden d.m.v. roestvaststalen,
zelfsmerende verbindingspennen

85 cm

100 cm

115 cm

130 cm

Verano®: variëteit in zijkappen:

Uitval
[1] Zijkap Aluminium

105

135

135

150

[2] Zijkap Hout

100

120

140

160

Verano® beschikt over drie variatie zijkappen namelijk

[3] Zijkap Vintage

119

134

154

169

145 cm

160 cm

160

180

de Aluminium, houten en Vintage® zijkap die alle drie
beschikken over hun eigen kwaliteiten en uitstraling.

100 cm
Breedte maat
Uitval 60 t/m 160 cm

200 cm

300 cm

400 cm

500 cm

vanaf 400 cm : tussenpoot

Revolutionair verbindingstechniek

Optionele zijkappen:

270
220

[2] Houten zijkap met

- Perfect afgewerkt

houten overkapping

- Geen popnagels of schroeven
zichtbaar d.m.v. de allernieuwste
persverbindingstechniek
- Geen schuurplekken in het doek

-

Ambachtelijke uitstraling
Traditioneel houtwerk
Niet onderhoudsvrij

160

240
210

[3] Vintage® zijkap met
aluminium overkapping
-

Duurzaam
Onderhoudsvrij
Sterk
Nostalgische
uitstraling

Dagmaat // RAAMMAAT
Raammaat
DAGMAAT
Markiesmaat =
= DAGMAAT
Dagmaat +200
MARKIESMAAT
+ 200mm
MM
Kapmaat==MARKIESMAAT
Markiesmaat +200
KAPMAAT
+ 200mm
MM

148

Markies afbiesband kleurenstalen

01 wit

19 geel

21 licht groen

03 grijs

20 camel

22 marine

Markies

- Perfect afgewerkt

- Kleurecht

afbiesband

- Bijpassend bij

- Slijtvast

eigenschappen

doekkleur

06 beige

11 zwart

23 kobaltblauw

09 rood

13 donker groen

24 bordeaux

Variëteit in doeken
De keuze van het doek is erg bepalend voor de sfeer en
uitstraling van een zonnescherm en daarmee de buitenkant van uw woning. Daarom biedt Verano® u een breed
assortiment. U maakt uw persoonlijke selectie.
Uni: doeken die uitgevoerd zijn in één kleur
Blokstrepen: doeken met streepdessin, uitgevoerd
in twee verschillende kleuren van gelijke breedte
Fantasiedessin: doeken met een gevarieerd streeppatroon
Image Fabrics®: doeken bedrukt naar eigen wens,
dessin of ontwerp.

Vraag naar de Urban Colors® leaflet voor een compleet overzicht!

Verano®: fabrikant van formaat
Verano® is producent en assembleur van een
groot aantal producten op het gebied van buitenen binnenzonwering. Via een uitgebreid netwerk
van dealers vinden jaarlijks de vele duizenden
Verano® producten hun weg naar de eindgebruiker. Verano® is uniek als het gaat om het totale
assortiment van binnen- én buitenzonwering:
nergens is deze zo uitgebreid!

Belangrijk: goed advies is het halve werk!
De mogelijkheden voor buitenzonwering zijn
enorm groot. Een markies schaft u aan voor een
lange periode. De keuze moet precies goed zijn.
Laat u zich degelijk adviseren, dan kiest u de
markies die bij u past!

Uw Verano® dealer:

