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Markiezen
Een gevelbepalende
zonwering

Markiezen
Moderne nostalgie

W

il je jouw huis een nostalgische en romantische uitstraling
geven? Dan is de markies bij uitstek geschikt. Al decennia
lang geeft deze oervorm van zonwering extra cachet aan elke woning, winkel-, of bedrijfspand.
Functionaliteit
Markiezen zijn niet alleen mooi, ze zijn ook heel functioneel. Dankzij de
zijkanten biedt de markies uitstekende bescherming tegen zonnestralen
van opzij. De karakteristieke vorm zorgt voor extra stabiliteit, waardoor de
wind minder vat op je zonwering heeft. Markiezen zijn door hun vorm ook
niet gebonden aan rechte lijnen: ideaal voor ronde ramen.
Talloze mogelijkheden
De ontwikkeling van markiezen heeft de afgelopen decennia zeker niet
stilgestaan. Ze zijn nog steeds herkenbaar klassiek, maar wel met de
nieuwste technologische snufjes! De innovaties van Ambiance hebben geleid tot talloze kleur- en vormvariaties, die het nog makkelijker maken om
voor iedere woning en elk bedrijfspand een markies op maat te leveren.

“Een markies die
perfect aansluit
op je wensen”

4/5
Markies op maat
Keuzes te over
Onze markiezen zijn leverbaar met een frame van hout of
aluminium. Naast uitklapbare modellen leveren wij ook vaste
modellen. Ideaal voor bijvoorbeeld horeca- of winkelpanden.
De uitval en breedte passen we uiteraard aan op jouw wensen.
Voor de bediening hebben we verschillende technieken; van
een traditionele koordbediening tot een bediening waar je
alleen je smartphone voor nodig hebt. Verreweg de leukste
keuze is die van het doek. Ga je voor een authentiek gestreept
doek, of wil je liever voor een effen modekleur als zwart of
antraciet? Bij ons kun je kiezen uit tal van kleuren en materialen.
Klinken al die opties wat overweldigend? In onze winkels kun
je de mogelijkheden in verschillende samenstellingen bekijken.
Samen met jou zoeken we naar de combinatie van opties die
perfect aansluit op je wensen.

BEDIENING

Wij bieden een ruime keuze aan
bedieningsopties. Je kunt kiezen voor
een koordbediening, voor elektrische
bediening met schakelaar of
afstandsbediening, en zelfs voor
bediening met je smartphone.

FRAME

Naast het traditionele houten frame is
de markies ook leverbaar met een
duurzaam aluminium frame in diverse
kleuren.

MAATWERK

Elke markies wordt gemaakt naar jouw
wensen. En de mogelijkheden zijn
eindeloos. Een voorbeeld uit een groot
aantal opties is het petmodel, een
markies met een hogere doorloop/
doorkijk, ook bij grotere uitval. Vraag
onze adviseur naar de oplossing voor
jouw specifieke wens of situatie

OMKASTING

Kijk voor meer informatie
over markiezen op
www.ambiance-zonwering.nl/markies

Een omkasting beschermt de ingeklapte
markies extra tegen de gevolgen van
het weer. Zijschotten zijn beschikbaar
in diverse modellen en, net als het
frame, verkrijgbaar in hout of aluminium. Bovendien werk je hiermee de
markies fraai af.

Voor elk budget
een passende
oplossing

M

arkiezen geven je huis een luxe uitstraling, maar hoeven
absoluut niet duur te zijn. Bij Ambiance kun je kiezen uit
diverse combinaties van materialen en technieken: voor een
markies die past bij jouw wensen, situatie en budget.
Handige prijscategorieën
Het assortiment van Ambiance is ingedeeld in drie prijscategorieën,
waardoor je in één oogopslag kunt zien of een product past bij jouw
budget en wensen. Kies je voor een scherpe prijs-kwaliteitverhouding
(Basic), voor hoogwaardige luxe en comfort (Premium), of voor absolute
topproducten die uitblinken in kwaliteit en design (Excellent)?
Je herkent de categorieën aan de labels in onze winkels en op
onze website.

roman

“Meer sfeer en een
ntische uitstraling”

1.Effendoek
Door een markies uit te voeren met
een effen doek krijgt deze direct
een strakkere, moderne uitstraling.

2. Petmodel
Dankzij het zogenaamde petmodel
weert de markies nog steeds de
zon, maar houd je een beter zicht
naar buiten.
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SPECIALIST IN:

BUITENZONWERING
BINNENZONWERING
ROLLUIKEN
TERRASOVERKAPPINGEN

Kwaliteit en zekerheid met Ambiance
Totale zonweringsoplossingen
Hoe vaak en hoe lang de zon zal schijnen weet niemand,
maar daar maken wij van Ambiance ons niet zo druk om.
Bij ons kun je terecht voor tal van maatoplossingen om het
hele jaar door optimaal te genieten van het Nederlandse weer.
Buitenshuis van je tuin, terras of serre, maar ook binnenshuis
door sfeervolle binnenzonwering.
Ambiance heeft een ruim assortiment aan zonwering en
terrasoverkappingen. Ook voor aanverwante producten, zoals
elektrische bediening of terrasverwarming, ben je bij ons aan
het juiste adres.

TEXTIELDAKEN
EN MEER
AANVULLENDE
BUITENLEVEN

PRODUCTEN

Zekerheid van A tot Z
Wanneer je kiest voor Ambiance, kies je voor zekerheid. Alle
Ambiance Dealers zijn aangesloten bij de brancheverenging
Romazo. Hierdoor ben je altijd verzekerd van twee jaar
garantie op product én montage. Dit kun je uitbreiden naar
vijf jaar met het Ambiance Onderhoudspakket.
Bij alle Ambiance dealers heb je de zekerheid dat je
aanbetaling is gewaarborgd. Zelfs in het uiterste geval dat
een Ambiancebedrijf ophoudt te bestaan, zorgt een ander
Ambiancebedrijf dat je producten conform afspraak worden
geleverd en gemonteerd.

