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STANDAARD-MODEL
Het meest voorkomende model is het
standaardmodel.
Dit model, waarbij de uitval gelijk is
aan de werkhoogte, wordt gebruikt in
normale situaties waarbij geen doorloop
nodig is.
PET-MODEL
Het petmodel, waarbij de uitslag een
vorm van een pet heeft, heeft altijd een
uitval welke groter is dan de werkhoogte.
Dit model is toe te passen bij situaties
waarbij een doorloop vereist is.
Bijv. wanneer er een pad o.i.d. onder uw
raam doorloopt, boven (terras)deuren,
etalage ramen etc.
Ook wanneer u uw vrije uitzicht wilt
behouden is het petmodel uitermate
geschikt.
KLAP-MODEL
Het klapmodel, of uitslagmodel, is
geschikt voor situaties waarbij een grote
uitval / uitslag noodzakelijk is, maar
waarbij de ophanghoogte beperkt is.
Denk hierbij aan grote deuren die vrij
naar buiten moeten opendraaien.
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HORECA MARKIEZEN
Een horeca gelegenheid moet de aandacht trekken door gezelligheid en sfeer
uit te stralen!
Een Betalux® markies is voor deze taak
bij uitstek geschikt.
Niet alleen kan men een moderne of
opvallende uitstraling creëren, de markies kan ook exclusiviteit, nostalgie en
kwaliteit uitstralen.
Kortom voor iedere horeca ondernemer
is het mogelijk de juiste uitstraling voor
zijn zaak te verkrijgen. In samenwerking
met uw reclamebureau, architect of
zonwering-specialist kunt u een keuze
maken uit een groot aantal modellen.
Voor elke gevel is een bijpassend model
te verkrijgen met de juiste uitstraling
voor uw pand.
De meest geschikte markies wordt voor
u op maat gemaakt in onze fabriek en
voorzien van het door u uitgekozen doek.
Belettering & logo’s worden door ons
aangebracht doormiddel van een
speciaal hiervoor ontwikkelde techniek.
Naast een grote verscheidenheid aan
markiezen levert Betalux® ook
baldakijnen in vele uitvoeringen.
Een uitzonderlijk chigue manier om de
entree van uw bedrijf op te laten vallen.

HORECA MARKIEZEN & BALDAKIJNEN

MARKIEZEN INDUSTERIE

KAPSALON & BOUTIQUE
MARKIEZEN
Speciaal voor uw kapsalon heeft
Betalux® markiezen industrie een aantal
verschillende modellen markiezen in
het assortiment. Zie afbeeldingen op de
folder. De markiezen zijn de ideale
reclamedragers voor uw salon.
De doeken waarmee het markiesframe
wordt bekleed zijn van de hoogste
kwaliteit en verkrijgbaar in vele dessins.
Alle reclame uitingen, zoals naam
& logo’s zijn hand geschilderd.
De markiezen zijn geschikt gemaakt om
permanent uit te hangen, Indien nodig
kan men de markiezen optrekken d.m.v.
hand of elektrische bediening.
Een markies kan praktisch op alle gevels
en kozijnen geplaatst worden.
De belasting voor de salongevel is
minimaal, waardoor de markies op oude
panden ook zeer goed kan worden
toegepast.
Natuurlijk heeft de markies ook de
functie van zonwering. Deze eigenschap
gecombineerd met de functie van
reclamedrager maakt van de markies
een efficiënte aankleding voor de gevel
van uw salon. U slaat twee vliegen in
één klap.
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KUNSTSTOFKAPPEN
IN ALLE MODELLEN LEVERBAAR

KUNSTSTOFKAPPEN
VOCHTONGEVOELIG
In tegenstelling tot hout is de kunststofkap
niet gevoelig voor vocht. Door deze
eigenschap is de levensduur van de kunststofkap t.o.v. hout vele malen langer.
KLEUR
De kuststofkap is amper van hout te onderscheiden. Dit komt mede doordat het
kunststof gespoten wordt.
Alle lichte kleuren zijn mogelijk. Let op!
Donkere kleuren zijn niet mogelijk.
MONTAGE
De kuststofkap kan op dezelfde manier
gemonteerd worden als een houten markieskap. De kap is voorgeboord en wordt
geleverd met R.V.S. trespa kleurschroeven
en in de kleur gemoffelde beugels.
De kap is hierdoor eenvoudig te monteren.
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TRANSPORT
Het transport van onze markiezen
verzorgen wij in eigen beheer, waardoor
u niet
alleen verzekerd bent van een correcte en
stipte levering op vaste leverdagen, maar
ook van een vlotte levertijd.
Natuurlijk worden alle markiezen franco
geleverd door geheel Nederland.
AIRLESS SPUITSYSTEEM
De verf wordt opgebracht onder hoge druk
waardoor deze goed in het hout dringt.
Hierdoor ontstaat er een optimale
verduurzaming en een constante kwaliteit.
Uiteraard worden alleen milieuvriendelijke
verfsoorten en verdunners gebruikt.
U heeft standaard de keuze uit vier Ral
kleuren maar tegen geringe meerprijs
is het mogelijk elk gewenste kleur te
gebruiken.
De markies is niet alleen geschikt als
zonwering voor de particuliere woning.
Ook voor de horeca- en projectmarkt is de
Betalux® markies een interessant alternatief.
Met een mogelijkheid als reclamedrager.
Alle voorkomende teksten en logo's zijn
door ons aan te brengen.
Betalux® markiezen zijn uitsluitend
via de vakhandel verkrijgbaar.
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