Schlappi Markiezen:
De Adel onder de Zonwering

Al eeuwen een
sieraad aan de gevel
Markiezen zijn één van de oudste vormen van zonwering. Al in de 18e eeuw
wordt er melding van gemaakt als zonwering voor winkels en woningen.
Vanaf het begin is het maken van markiezen een ambacht geweest. Ook later,
toen de industrialisatie toenam, maakten vakmensen die de beste materialen
toepasten het verschil. Dat was toen zo. En dat is nog steeds zo.

Schlappi markiezen.
De combinatie van ambachtelijke
kwaliteit en innovatie.
Schlappi is al sinds 1986 de top in markiezen. Wij willen altijd het allerbeste
leveren. Deze passie ziet u terug in onze markiezen. Schlappi markiezen zijn
met oog voor detail mooi afgewerkt en door de uitmuntende kwaliteit blijven
ze ook mooi. Elke dag zetten we onze kwaliteit, ambacht en service in om u
de Adel onder de zonwering te bieden.

Kwaliteit tot in het kleinste detail

Innovatief in markiezen

Alleen het beste is goed genoeg voor een Schlappi
markies. Dat ziet u terug in elk onderdeel. Het gebruikte
hout en aluminium voldoen aan de hoogste standaarden.
Alles maken we op maat en brengen we in de door u
gewenste kleur. Zo maken we een markies die een sieraad
is aan uw gevel en dat bovendien lange tijd goed blijft.

Diverse innovaties in markiezen staan op naam van Schlappi.
Onze laatste ontwikkeling is de markies met geïntegreerde
LED-verlichting. Het licht is volledig dimbaar zodat het terras
prettig en duurzaam verlicht kan worden.

Elke markies ambachtelijk
gemaakt
Markiezen bouwen is werk voor vakmensen. En die werken
bij Schlappi. Elk markies maken wij in eigen beheer in onze
fabriek in Tilburg. Het frame en de omkasting maken we op
maat en de frames bekleden we zoals fauteuils gestoffeerd
worden. Alleen zo ontstaat de topkwaliteit waar Schlappi
voor staat.

Service waar u op kunt rekenen
Schlappi markiezen worden uitsluitend verkocht via
erkende zonweringsbedrijven. Alleen zij hebben de kennis
en ervaring om een goed advies te geven en de Schlappi
markies vakkundig te monteren.

Houten markiezen

 Het frame is standaard uitgevoerd in
Scandinavisch grenen, eersteklas foutloos
hout. Door langzame groei in koud klimaat
bevat het hout bijna geen noesten. Het hout
is gevingerlast en gelamineerd.

 De kap en zijschotten zijn uitgevoerd in
Merantihout (FSC 100%), gelamineerd en
gevingerlast met KOMO en GIP-certificaat
(ISO 9002).

Schlappi markiezen.
De overtreffende trap in kwaliteit
 Standaard is het frame opgebouwd uit
5 slagen. Boven de 140 cm uitval zijn dit
standaard 6 slagen.

Kwaliteit staat bij Schlappi Markiezen hoog in het vaandel. We doen daar geen
enkele concessie in. Sommige kwaliteitsverschillen tussen een Schlappi
Markies en een andere markies zie je met het blote oog. Andere kwaliteiten
zijn misschien minder zichtbaar, maar zeker aanwezig. Deze eigenschappen
zorgen ervoor dat een Schlappi Markies er niet alleen beter uitziet, maar vooral
langer meegaat. Wij zetten ze voor u op een rij.

 Al het hout wordt rond glad geschaafd met
vier ronde kanten.
 Al het hout wordt geplamuurd en 2x wit
gegrond (120 Mu) met Sigmalith WBA primer
op waterbasis en 1x afgelakt met Sigmalith WS
semigloss op waterbasis en acrylaatispersie.

 De halfhoutverbinding van alle slagen worden
versterkt met een verzinkte raamhoek (12 x 12).

 De scharnieren zijn gegalvaniseerde backflaps
met een koperen pen.

 Schroefogen zijn uitgevoerd in RVS.

Bekijk alle eigenschappen van onze houten en aluminium markiezen op www.schlappi.nl/onderscheidende-kwaliteit

Aluminium markiezen

Doek

 Alle gietdelen worden standaard eerst
gekataforeesd, voordat ze gepoedercoat
worden. Hierdoor kan het gietdeel niet meer
oxideren.

 Het aluminium voor het frame heeft een
60 – 80 mu geanodiseerd profiel.

 Doeken en volants worden uitsluitend
gestikt met bijpassend garen.
 Volants worden gestikt met een zeer fijne
stiksteek.

 Het patroon van de schulpvolant wordt
zorgvuldig afgestemd op het dessin van
het doek.
 De donkere baan zit altijd maximaal in de
schulp, zodat vervuiling op termijn minder
opvalt.

Standaard kwaliteitsaspecten

 Alle onderdelen van het frame (hoekstukken,
scharnierstukken) zijn van volgegoten
aluminium.

 De look van de aluminium zijschotten is identiek
aan de hardhouten versie en is onderhoudsarm.

 De kunststof inlage in het aluminium
markiesprofiel is afgestemd op de RAL-kleur
van de markies.

 Scharnieren worden verbonden door RVS
draadloze assen en worden afgedopt met
kunststof dopjes in kleur.

 Het koord (5mm) wordt afgestemd op de kleur
van het doek.

 Alle slagen worden standaard afgewerkt met
soepel kunststof afwerkband. Deze is beschikbaar
in vele kleuren.

 Het koord (3mm) dat gebruikt wordt bij elektrische
bediening, is afgestemd op de kleur van het doek.
 De motorbuis wordt gemonteerd met
aluminium lagerblokken.
 De motorbuis (50mm) wordt standaard in
de kleur van de omkasting gepoedercoat.

 Standaard is het aluminium frame opgebouwd
uit 5 slagen. Boven de 140 cm uitval zijn dit
standaard 6 slagen.

 Alle gebruikte popnagels bij aluminium
markiezen zijn in de RAL-kleur van de markies
gepoedercoat.

 Ophangbeugels, katrollen, aluminium
koordgeleiders en aluminium kikkers zijn
altijd standaard gepoedercoat.

 Bij elektrische bediening wordt er standaard
een bedieningslat aan de houten kap gemaakt
om de motorbuis uit het zicht te houden.

Bekijk alle eigenschappen van onze houten en aluminium markiezen op www.schlappi.nl/onderscheidende-kwaliteit

Compleet assortiment
Bij Schlappi vindt u maar liefst 29 soorten markiezen van de hoogste
kwaliteit. De markiezen in ons assortiment zijn uit te voeren in hout
en\of aluminium.

Markies

Horeca- / uitzetmarkies

Een markies is van oudsher een fraaie versiering van uw
gevel of terras. Bij oude panden geven markiezen een
extra nostalgisch gevoel, terwijl ze bij moderne gebouwen
zorgen voor een exclusieve uitstraling. Bovendien zijn ze
ideaal als zonwering: er valt geen hinderlijk licht binnen
vanaf de zijkanten. In ons assortiment vindt u voor elk
type raam een passende markies.

Eén van de specialiteiten van Schlappi, is de horeca- /
uitzetmarkies. Horecamarkiezen zijn met een extra grote
uitval uit te voeren, zodat ze uw hele terras overspannen.
Voorzie de markies van uw bedrijfsnaam, dan valt uw terras
bovendien extra op bij passanten. Verlichting behoort ook
tot de mogelijkheden. Met dimbare ledspots geïntegreerd
in het markiesprofiel.

Boutiquemarkies

Baldakijn

Een boutiquemarkies geeft uw winkelpand of restaurant
een chique uitstraling en zorgt ervoor dat passanten u al
van afstand herkennen. U valt op in het straatbeeld met
uw eigen logo of bedrijfsnaam. Een boutiquemarkies is
statisch en gemaakt van extra stevige materialen. Wind,
regen of sneeuw: onze boutiquemarkiezen zijn bestand
tegen alle weersomstandigheden.

Uw entree vormt een belangrijke eerste indruk voor
bezoekers. Met een baldakijn creëert u een sfeervolle entree.
Omdat de baldakijn zeer lang is, beschermt hij bezoekers
bovendien tegen wind en regen voordat ze bij u naar binnen
gaan. Dat betekent een extra warm welkom.

Uw dealer:

www.schlappi.nl

