
Uitvalschermen
en Markiezen

Enjoy 
 the sun!



Een uitvalscherm of markies is ideaal aan die zijde van het huis waar de zon veelal 

langdurig naar binnen schijnt en waardoor de kamertemperatuur oploopt. 

Een groot voordeel van dit type zonwering is de bijzondere geschiktheid in een 

winderige omgeving. Door de variabele uitvalshoek kan het scherm eenvoudig 

aan elke specifieke situatie worden aangepast. Maar bovenal is de markies of 

uitvalscherm een goede zonwering wat het karakter van het huis bepaald.

Een mooie manier om licht 
en temperatuur te regelen



Uitvalarmen

Onze uitvalschermen zijn verkrijgbaar met verschillende 

armen. De windvaste geschoorde arm wordt standaard 

geleverd bij onze uitvalschermen. Deze armen zijn zeer 

geschikt in winderige omgevingen en kunnen in alle 

uitvallen worden geleverd. 

De duplex glijarm is geschikt voor gevels waar een 

bepaalde doorloophoogte moet worden bereikt. 

De windvaste geschoorde balkonarm wordt veelvuldig 

gebruikt op balkons.

Markiezen

Een markies geeft ieder huis zijn eigen karakter. 

Estate markiezen worden gemaakt uit hoogwaardig 

aluminium profielen zodat deze zonwering u zo lang 

mogelijk tegen de zon kan beschermen en uw 

interieur niet snel zal verkleuren.

Uitvalschermen

De ST-100 en ST-200 uitvalscherm 

hebben een gesloten cassette systeem. 

Dat wil zeggen dat als de zonwering 

dicht is er niets van het doek te zien is, 

zodat het doek optimaal wordt 

beschermd tegen alle weersomstandig-

heden. Dit uitvalscherm is zeer eenvou-

dig te monteren met de bijgeleverde 

montagesteunen. ST-100 ST-200

Pet model



Uw Estate dealer:

Het doek

Het uitval- en markiesdoek is van de topmerken Swela 

of Dickson en heeft een speciale behandeling gehad 

zodat het doek minimaal verkleurd.

Bedieningen

Bij al onze uitvalschermen en markiezen, kunt u kiezen 

voor handmatige bediening of, voor het ultieme 

bedieningscomfort, elektrisch bediend d.m.v. een 

schakelaar of een handzender. Dit is zeker aan te 

raden bij grotere afmetingen van deze producten.

Garantie

Weet wat u koopt! Niet alleen het oog wil wat, u wilt 

ook de grootste mate van zekerheid. Geen probleem 

met Estate® Zonwering. U krijgt 3 jaar garantie op 

fabricage- of constructiefouten en op alle bedieningen. 

De garantie omvat de levering van materialen en 

onderdelen maar niet het arbeidsloon. Schade die 

ontstaat door ondeskundige montage en/of gebruik 

vallen buiten de garantie.

www.estatezonwering.com


