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Markiezen zijn een nostalgische zonwering die niet
alleen een zeer goede zonwering ismaar ook uwgevel
eengezellig uiterlijk geven.
Dit is waarschijnlijk één van de redenen dat deze
zonwering al jaren stand houd. Ook nu de aluminium
uitvalzonwering er steeds beter enmooier uit gaat zien
laat de markies zich niet verdringen. Sterker nog door
zijn unieke eigenschappen neemt de vraag naar
markiezen steeds toe en is deze dus bezig met een
echte comeback.

Otra Vez markiezen zijn uit eigen productie en worden
nog ambachtelijk gemaakt. Hierdoor is het mogelijk
om altijd aan te sluiten op bestaande situaties, zeker
als het gaat omde vormvande kappen.
De standaardkappen van Otra Vez onderscheiden
zich in de vormgeving en hier wordt dan ook alle
aandacht aanbesteed.

De zijkappen zijn trapsgewijs gevormd (fig. 2) en alle
aanzichten van de zij- en bovenkap zijn in een fraai
profiel gefreesd (fig. 3).
Dit maakt dat niet alleen de markies maar ook de
kappen verantwoordelijk zijn voor het nostalgische
uiterlijk van het totaal.

Om de inkijk tussen de bovenkap en de markies te
verkleinen wordt er aan de onderkant van de
bovenkap een zogenaamde stormlat van 57 mm
geplaats, uiteraard ook geprofileerd (fig.4)

Standaard zijn onze markiezen 5 slags (fig. 1 en 2) en
van 1e klas vurenhout, zowel het frame als de
bovenkap, de zijkappen zijn van (watervast
verlijmd hechthout). De bovenkap is opgebouwd uit
twee delen die verlijmd en geklampt zijn om het
kromtrekken zoveel mogelijk tegen te gaan. Natuurlijk
is hardhout en aluminium ook mogelijk maar om
principiële redenen komt hardhout steedsminder voor.
Bij een alumium frame wordt standaard een Red
Cedar kap geleverd, maar zoals al eerder gezegd,
door onze eigen productie zijn we erg flexibel en kan er
indien nodig ook voor een alumium kap gekozen
worden.

Al het houtwerk wordt één keer met grondverf
behandeld en twee keer afgelakt in of gebroken wit
(Ral 9001) of oud groen (Ral 6009). Let wel; onze
markiezenbouwer is geen schilder, het hout is bewerkt
voor een eerste periode van gebruik en het is dus
raadzaam om bij het eerst volgende onderhoud van
uwhuis de kappen hierin op te nemen.
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