
De Husol markies is een hoogwaardige 
zonwering uitgevoerd in zwaar aluminium. 
Een waardevolle investering vanwege 
traditionele vormgeving. Wij leveren in 
deze klasse verschillende types.

Het standaardmodel of petmodel voor 
doorloophoogte. Leverbaar in duurzaam-
hout of onderhoudsarm aluminium frame 
en omkapping.
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FRAAIE RONDINGEN VOOR ZOWEL
TRADITIONELE ALS MODERNE BOUWSTIJLEN

UW LEVERANCIER

Waarom een knikarmscherm?

 Beveiliging tegen warmte en UV

 Behouden van warmte onder
 het scherm na zonsondergang

 Verfraaien uw woning

 Waardeverhogend werkt

 Beschermen uw privacy

 Creëren een gezellige sfeer

 Maken temperatuur en
 lichtinval beheersbaar

SCHADUW MET EEN BUIGING... MARKIEZEN

HOOGWAARDIGE KWALITEIT!

MARKIEZEN



De markies Classic is een moderne 

aluminium markies met een traditionele 

‘houten’ uitstraling. Door fraaie klassieke 

rondingen past deze markies uitstekend 

bij zowel traditionele architectuur als 

meer moderne bouwstijlen.

Zowel de aluminium kap als de alu-

minium zijschotten hebben een rustiek 

uiterlijk, dat zich niet van hout laat 

onderscheiden. Aluminium is minder 

gevoelig voor weersinvloeden en is 

daardoor veel onderhoudsvriendelijker 

dan hout. Aluminium markiezen behouden 

daardoor hun luxe aanzien gedurende 

vele jaren. Uniek aan de markies Classis 

is de mogelijkheid van een bovenrolsys-

teem. Op deze manier zijn er veel meer 

bedieningsmogelijkheden. De bovenrol 

is op een fraaie manier weggewerkt.

DE MARKIES!

VELE MATEN,  VELE MOTIEVEN,    VELE KLEUREN! 

Natuurlijk is ook kwaliteit en levensduur erg 
belangrijk voor uw nieuwe zonwering. Het zal 
u niet verbazen dat een houten markies iets 
meer onderhoud vergt dan welke aluminium 
zonwering ook. 

Alleen de beste kwaliteit hout wordt gese-
lecteerd voor het vervaardigen van de houten 
frame’s en kappen. Deze selectie is mogelijk 
door eigen inkoop bij gerenomeerde hout-
leveranciers. Door vervolgens gebruik te 
maken van de beste verfsoorten en moderne 
productie technieken voor het voorbewerken 
en spuiten van het hout wordt de beste basis 
gelegd voor een topproduct waar u vele jaren 
plezier aan beleefd.

Bovendien is het mogelijk, tegen een geringe 
meerprijs, het houtwerk uit te voeren in 
een kleur bijpassend bij het schilderwerk 
van uw woning. Voor de doekkleuren biedt 
Husol een groot scala aan kleuren van 
gerenomeerde merken. Uw markies kan 
vervolgens afgewerkt worden met een 
biesband en nagels in een kleur bijpassend 
aan het doek en/of het houtwerk.

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 aanzicht van het pand 
een aanzienlijke meewaarde.


