
MAKE THIS YOUR MOMENT

MARKIEZEN
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Herken je dat moment? Je zit helemaal klaar voor die nieuwe serie en dan zie je het: 

felle zonnestralen op je televisiescherm. Niet goed voor je humeur, want het is natuurlijk 

hartstikke vervelend als je zicht daardoor belemmerd wordt. Hetzelfde geldt als je 

bijvoorbeeld net die ene zonnige ochtend thuis wilt werken. Gelukkig hebben wij de 

oplossing voor je!

Standaard model  |  Wit  |  Doek 70.2711

Wij willen dat het gaat om jou. Dat jij thuis, zowel binnen als buiten, elk moment van de 

dag kunt genieten! Een fijne leefomgeving geeft je het ultieme gevoel van thuiskomen. Met 

de markiezen van Verano® maak je van jouw huis zelf een veilig en comfortabel thuis en 

ben je compleet in controle over jouw leefomgeving. Make this your moment!
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DAGLICHT IN HUIS
Daglicht is essentieel voor onze gezondheid: daglicht heb je namelijk 

nodig om ervoor te zorgen dat je biologische klok goed functioneert. 

Plus, daglicht helpt je in de aanmaak van vitamine D en om een depressie 

te voorkomen. Meer dan genoeg redenen om zo veel mogelijk daglicht 

in huis te willen, daglicht is namelijk vele malen intenser dan kunstlicht. 

Echter gaat deze lichtintensiteit ook gepaard met lichtschitteringen die 

via de ramen binnentreden en soms wat minder prettig zijn. Markiezen 

blokkeren deze lichtschitteringen, zorgen voor een gezonde mate van 

daglicht in huis én voorkomen het verkleuren van jouw meubels.

Jaloezieën  |  Aluminium 50 mm  |  Kleur 10.2332
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KARAKTERISTIEKE 
WONING
De markies is de oudste vorm van buitenzonwering, maar de uitstraling is tijdloos. 

Het is een effectieve en stijlvolle vorm van zonwering, zowel voor grote, kleine, hoge 

en lage ramen. Woningen zijn met regelmaat gebouwd in een landelijk-klassieke 

stijl en dat vraagt om een bijpassende oplossing. Markiezen zijn bij uitstek de 

hedendaagse opfrissers voor klassieke woningen. Markiezen houden het zonlicht 

en de warmte op ambachtelijke wijze buiten waardoor jij thuis op ieder moment 

van de dag kunt genieten van een aangenaam woonklimaat.
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Standaard model  |  Wit  |  Doek 70.2602

Petmodel  |  Wit  |  Doek 70.2602
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Standaard model  |  Wit  |  Doek 70.2535

DUURZAAM 
ALUMINIUM

De profielen van onze markiezen zijn gemaakt 

van grenenhout of hoogwaardig aluminium.  

Aluminium beschikt over de eigenschappen dat 

het nagenoeg onderhoudsvrij is en een lange  

levensduur garandeert. Wij zijn trotse eigenaar 

van het AluEco certificaat. De stichting AluEco 

bevordert duurzaamheid en ziet erop toe dat  

recycling van aluminium tot hoogwaardige  

producten plaatsvindt.

INNOVATIEVE
AMBACHT

Het produceren van markiezen is grotendeels 

handwerk, dit betekent dat onze markiezen tot 

in de kleinste details zijn samen te stellen. De 

markiezen worden dan ook op de millimeter 

nauwkeurig ontwikkeld. Dit kunnen wij realiseren 

door samen te werken met onze Verano® partners. 

Een inmeetafspraak bij jou thuis zorgt ervoor dat 

jouw markiezen altijd passen! 

GEGARANDEERDE 
KWALITEIT

Wij staan volledig achter de kwaliteit van onze 

producten, daarom ontvang je maar liefst vijf jaar 

garantie. Onze producten zijn te herkennen aan 

het chroomkleurige merklogo en aan de sticker 

met de unieke productcode.

Ai
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Standaard model1 & Klapmodel2  |  Wit  |  Doek 70.2616

: 29,5 cm: 29,5 cm

POPULAIRE DOEKKLEUREN

URBAN COLORS 70.2515 TREND COLORS 70.2624

URBAN COLORS 70.2541

URBAN COLORS 70.2705 TREND COLORS 70.2602

URBAN COLORS 70.2542

Markiezen worden ook vaak bedrukt 
met logo’s voor bedrijfspanden én het 
herbekleden van bestaande markiezen 
behoort ook tot de mogelijkheden! 
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GRATIS KLEURSTALEN
Op www.verano.nl/gratis-kleurstalen kun je gratis vijf kleurstalen aanvragen. 

Op deze manier kun je de materialen voelen en de kleuren ‘matchen’ met 

elementen uit jouw interieur.

Scan deze QR-code met de camera van je smartphone en vraag 

direct je gratis kleurstalen aan!

DOEKKLEUREN
Verano® biedt verschillende doekcollecties voor buitenzonwering.  

De doekcollecties zijn volledig afgestemd op de trends van nu, zo is er 

altijd een doek dat bij jouw stijl en smaak past.
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FRAMEKLEUREN
De kleur van het frame is bepalend voor de uitstraling van jouw 

markies. Het frame kan in iedere gewenste kleur gecoat worden. 

Onderstaande kleuren kunnen wij zelfs extra snel leveren.

Wit Ivoor

GroenCrème 

POPULAIRE FRAMEKLEUREN

Standaard model  |  Wit  |  Doek 70.2532
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Petmodel  |  Wit  |  Doek 70.2602

MATERIAALTYPEN 
Markiezen worden door middel van het frame aan de gevel van een woning gemonteerd. Het frame van  

markiezen kan bestaan uit aluminium of grenenhout en de boven- en de zijplanken zijn gelijkwaardig uit te 

voeren met aluminium, Purell, hardhout of Red Cedar hout.

 ALUMINIUM
Aluminium beschikt over de eigenschappen dat 

het nagenoeg onderhoudsvrij is en een lange 

levensduur garandeert. Daarnaast is aluminium 

licht van gewicht en tevens ontvlambaar.

 GRENENHOUT
Grenenhout heeft een vettere structuur dan vu-

renhout en is lichter dan hardhout. Grenenhout 

is hierdoor goed bestand tegen weer en wind en 

gemakkelijk met de hand te bedienen.

 HARDHOUT
Onder hardhout wordt over het algemeen het 

hout van loofbomen verstaan. Loofbomen 

groeien langzamer dan naaldbomen, wat het 

hout van loofbomen hard en duurzaam maakt.

 PURELL
Purell wordt gemaakt van 80% gerecycled  

materiaal, is licht van gewicht en is watervast. 

Purell heeft daarnaast een hoge isolatiewaarde, 

rot niet en draagt brandklasse B2 (DIN 4102).

 RED CEDAR HOUT
Red Cedar hout bevat conserverende 

olieachtige stoffen. Deze stoffen maken het 

hout zeer bestand tegen schimmels, bacteriën, 

houtworm, boktorren en zelfs termieten.
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Standaard model  |  Wit  |  Doek 70.2711

TYPEN MARKIEZEN 

KLAPMODEL
Het klapmodel wordt toegepast in 

situaties waar mensen zonder belem-

mering onder de markiezen door 

moeten kunnen lopen. De uitval is 

groter dan de hoogte waardoor het 

klapmodel bij uitstek geschikt is voor 

bijvoorbeeld horecagelegenheden. 

PETMODEL
Het petmodel is een bijzondere variant 

op het standaardmodel en is geschikt 

voor plaatsen waar een vrije doorloop 

is, bijvoorbeeld boven openslaande 

deuren. De uitval is bij het petmodel 

kleiner dan de hoogte. Het petmodel is 

tevens geschikt voor toepassing boven 

een groot terras.

STANDAARDMODEL
Het standaardmodel wordt toegepast in 

situaties waar doorloop niet nodig is. De 

uitval is gelijk aan de hoogte. Doordat de 

zijkanten van de markies in dit model ge-

sloten zijn, beschermt het standaardmo-

del markies een groot deel van het raam.
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AFMETINGEN

Omkasting

Model V190 V192 V194 V195 V196 V198 V199

Type Standaardmodel Standaardmodel Standaardmodel Petmodel Petmodel Klapmodel Klapmodel

Aluminium frame ✓ - - ✓ - - ✓

Houten frame - ✓ ✓ - ✓ ✓ -

Aluminium omkasting ✓ - - ✓ - - ✓

Houten omkasting ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Purell omkasting ✓ ✓ - ✓ - - ✓

Max. breedte [mm] 5000 5000 6000 6000 6000 6000 6000

Max. uitval [mm] 1600 1400 1700 1950 1950 2400 2400

Let op: de maximale afmetingen kunnen niet altijd gecombineerd worden, vraag uw Verano® partner naar de mogelijkheden.
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ALTERNATIEVE 
OPLOSSINGEN
Naast markiezen zorgen ook ritzscreens® en uitvalschermen voor 

een aangenaam woonklimaat. Een aangenaam woonklimaat is niet 

alleen belangrijk voor je gezondheid, het heeft ook een positieve 

invloed op je humeur. Lichtschitteringen worden optimaal gefilterd, 

maar jij behoudt wel het zicht naar buiten. Op deze manier reguleer 

jij altijd gemakkelijk de temperatuur in jouw woning!

V599 - Ritzscreen®  |  Wit  |  Doek 71.1111



Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.
19838061-200701

Kijk ook eens in onze andere brochures:

Brochure garagedeuren
Brochure glas- en schuifwanden
Brochure lamellendaken
Brochure raamdecoratie
Brochure ritzscreens®
Brochure rolluiken
Brochure terrasoverkappingen
Brochure windschermen en schuttingen
Brochure zonneschermen


