B A L D A K I J N E N • BOUTIQUE MARKIEZEN
KLAP-MODEL

TOOGMARKIEZEN

Het klapmodel, of uitslagmodel,
is geschikt voor situaties waarbi
een grote uitval noodzakelijk is,
maar estetisch of praktisch niet
verantwoord. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan grote deuren die
naar buiten opendraaien, grote
etalage ruiten etc

Een verleidelijke bijna
“erotische” decoratieve
markies die u zaak het
nodige cachet geeft.
Het aluminium frame
bekleed met acryl - of
pvc doek, kan ook van een
markieskap worden voorzien.
Deze kap is vervaardigd van
hout of aluminium.
De Toogmarkies kan zowel
als beweegbare, als vaste
uitvoering geleverd worden.

BALDAKIJN
Een koninklijke ontvangst voor
uw gasten. Het framewerk van
de baldakijn is vervaardigd uit
aluminium profiel, dat indien
noodzakelijk in elke kleur
gecoat kan worden.
Er kan gekozen worden uit
diverse modellen welke allen
voorzien kunnen worden van
Acryl- of pvc doek in
vele kleuren en dessins.
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HORECA MARKIEZEN

Creëer uw sfeer

HORECA MARKIEZEN
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STANDAARD-MODEL
Het meest voorkomende
model is het standaard
model. Dit mod el, 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

C re ë e r u w s f e e r
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 zonweringspecialist 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 chique
manier om de entree van uw bedrijf op te
laten vallen. Ook deze baldakijnen kunnen
worden bekleed met dezelfde dessins en
kwaliteitsdoeken als van de markiezen.
Belettering & logo’s worden ook hier in
de fabriek aangebracht.
Voor de frames en kappen van onze

horeca markiezen en baldakijnen
kunt u een keuze maken uit diverse
materialen zoals, grenen, meranti
hardhout, aluminium en kunststof.
Betalux® markiezen industrie
kan u in samenwerking met onze
dealer alle informatie verstrekken
omtrent deze prachtige horeca
markiezen & baldakijnen.

