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werkwijze markiezendoek vervangen
De markies wordt in de fabriek ontdaan van het oude doek waarbij 
eventuele noodzakelijke kleine reparaties worden verricht.
Het latwerk wordt opgeschuurd waarna het complete f rame in 
onze spuitcabine opnieuw wordt afgelakt. Wanneer de markies is 
voorzien van nieuw doek worden ook de katrollen en het optrekkoord 
vervangen.

werkwijze zonweringdoek vervangen
Het vervangen van het doek gebeurt gewoon bij u aan de gevel, het 
oude doek wordt verwijderd en door ons afgevoerd. Het garnituur 
wordt gereinigd en de lopende delen worden opnieuw gesmeerd. Na 
plaatsing van het nieuwe doek wordt de bediening opnieuw afgesteld 
en is uw zonwering weer klaar voor gebruik.

mogelijkheden
Of u nu een markies, terrasscherm, uitvalscherm of screen heeft, elk 
type zonwering komt in aanmerking.

✔ honderden verschillende exclusieve en trendy doekdessins
✔ verlengt de levensduur van uw zonwering
✔ bespaar op de kosten van een nieuwe zonwering

Herbekleden zonwering
Slijtage, vervuild doek of wilt u gewoon een nieuw dessin? Van elk type zonwering kan het doek 
vervangen worden. Het vervangen van het doek van uw bestaande zonwering is vaak goed mogelijk.

Door het gebruik kan het doek van uw zonwering behoorlijk 
vies worden. Wanneer u het doek niet meer mooi schoon krijgt 
of gewoon een andere dessin wilt, kunt u ervoor kiezen om het 
doek te vervangen. Uw zonwering is dan weer als nieuw!



Doek dessins
Saphira heeft een zeer ruime collectie doekdessins voor 
iedere smaak of sfeerbeleving. Onze adviseurs helpen u 
graag bij de keuze van het doek welke het best bij u past. 
Saphira creëert de perfecte sfeer die naadloos aansluit 
bij uw interieur. Saphira Markiezen worden uitsluitend 
bekleed met hoogwaardige doeken. Het zonweringdoek is 
vervaardigd uit tot in de kern gekleurde polyacrylaatvezels. 
Deze procedure zorgt ervoor dat het doek volledig kleurecht 
is. Doordat het doek na het weefproces is geïmpregneerd 
wordt het water- en vuilafstotend en tevens rot- en 
schimmelvrij. Hierdoor kent het doek een lange levensduur. 

Persoonlijk advies bij u thuis
Wij begrijpen dat de aanschaf of renovatie van een zonwering niet alleen via het internet 
kan. Graag geven wij u een persoonlijk advies aan huis. Samen met u bekijken we aan 
de hand van uw wensen, originele stalen en demomodellen de mogelijkheden.

Zo krijgen wij een indruk van uw leefsituatie, waarop de zonwering immers harmonieus 
moet aansluiten en heeft u direct een indruk van ons als bedrijf. Deze service verplicht u 
tot niets en is uiteraard kosteloos.

Eigen service monteurs
Wij voelen ons gast in uw huis. Onze ervaren monteurs werken netjes, snel en 
zorgvuldig. Door zoveel mogelijk, in onze fabriek, de voorbereidingen te treffen blijven 
rommel en lawaai bij u thuis tot een minimum beperkt. Verpakkingsmaterialen en 
eventuele oude zonweringdoeken worden door ons meegenomen en afgevoerd. Zo kunt 
u na de montage direct genieten van uw vernieuwde zonwering.

Geachte heer De Haan,

Om te beginnen had ik via de mail 4 offertes gevraagd om onze markiezen opnieuw te verdoeken. Hieruit bleek 
dat u vooral qua prijs veruit de aantrekkelijkste was, goed en niet overdreven telefonisch contact met ons bleef 
zoeken en ons de mogelijkheid bood om thuis onze keus te maken betreffende kleur doek en kleur band. Van 
deze alerte manier van zakendoen waren wij zeer onder de indruk. Aangezien wij het heel moeilijk vonden om 
een keuze te maken, bent u ons uitstekend van dienst geweest om ons idee goed uit te werken.

Hartelijk dank voor de prettige manier van zakendoen met als laatste verrassing de toezending van uw foto met 
daarop de vernieuwde frisse uitstraling van ons huis.

Joke & Niek Oudendijk

Wat vinden onze klanten?
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