Markiezen
Een markies geeft huizen en gebouwen een authentieke uitstraling.
Het is de meest traditionele vorm van zonwering. Door de mooie
rondingen past de markies uitstekend bij sfeervolle woningen en
gebouwen.
Vroeger werden markiezen van hout gemaakt, tegenwoordig ook
van aluminium. Aluminium is minder gevoelig voor weersinvloeden
en daardoor veel onderhoudsvriendelijker dan hout.
Aluminium markiezen blijven vele jaren mooi en zijn haast niet
van hout te onderscheiden.

Constructie

Constructie

Kap & zijschotten
De kap en zijschotten zijn gemaakt van aluminium. Door een
speciale behandeling van het oppervlak zijn ze haast niet van
hout te onderscheiden.
De kappen en zijschotten zijn in verschillende breedtes
en hoogtes leverbaar. De maximale breedte van de kap is
7,5 meter (uit één stuk). De zijschotten zijn 105 cm, 120 cm,
135 cm en 150 cm lang.

Doorsnede
met bovenrol

Zon-/windmeter

Bediening
Markiezen zijn te bedienen met de hand door een optrekkoord,
maar ook elektrische bediening - eventueel met afstandsbediening - is mogelijk. Dit kan door een bovenrolsysteem te
plaatsen. Hiermee wordt de elektrische bediening verdekt
weggewerkt.

Zon-/windmeter
Het plaatsen van een zon-/windmeter maakt de markies
comfortabel in gebruik. Bij verschillende weersomstandigheden
zorgt de meter ervoor dat de markies automatisch uitgaat of
wordt ingetrokken. Natuurlijk behoort afstandsbediening tot
de mogelijkheden.

Vormgeving
Doek
De kap en zijschotten zijn gemaakt van aluminium en hebben
een traditionele 'houten' uitstraling. Door de fraaie klassieke
rondingen past deze markies uitstekend bij zowel traditionele
architectuur als meer moderne bouwstijlen.

Kleuren
Kap en zijschotten zijn standaard leverbaar in eigentijdse en
klassieke kleuren.
Het doek is verkrijgbaar in de meest uiteenlopende kleuren,
gecombineerd met een rijke schakering in uni’s, blokstrepen
en fantasiedessins. Daarmee is de zonwering geheel op uw
wensen af te stemmen.

Doek

Uw SunJoy-specialist:

www.graafschapzonwering.nl

Sunstock Holland Collectie
De Sunstock Holland Collectie bestaat uit kwaliteitsdoek met
een lange levensduur. Zo wordt het SSH-doek geweven uit door
en door gekleurde polyacrylaatvezels wat kleurechtheid garandeert. Bovendien wordt het doek geïmpregneerd waardoor het
optimaal water- en vuilafstotend is.

www.sunjoy.nl

