Saphira
Markiezen

Waarom een Saphira Markies?
saphira markiezen zijn met de grootste zorg vervaardigd. Kenmerkend aan de Saphira Markies is het
gebruik van hoogwaardige materialen en een sublieme afwerking. Saphira Markiezen zijn een sieraad voor
iedere gevel. Een Saphira markies is hét zonnescherm onder de zonweringen.
Saphira Markiezen zijn een sieraad voor iedere
gevel. Een Saphira markies is hét zonnescherm
onder de zonweringen.
De meerwaarde van een Saphira Markies, klassiek
of modern, wordt bereikt door gebruik van
uitsluitend hoogwaardig materiaal in combinatie met
vakmanschap en een jarenlange ervaring.  

Voordelen
✔ Creëren sfeer en schaduw op uw terras
✔ Bescherming tegen schadelijke UV-straling
✔ Optimale bewegingsvrijheid onder de zonwering
✔ Keuze uit exclusieve doekdessins
✔ Extra comfort met draadloze bediening (optioneel)

UV-beschermend

Comfort verhogend

Duurzaam geproduceerd

Energiebesparend

Zonwerend

100% Kwaliteit
De Saphir a Markies sta at voor kwaliteit.
Saphira begeleidt ha ar eigen productie en
productieont wikkeling. Hierdoor k an een
significant hogere kwaliteit voor een betere
prijs worden geboden.
De echte Saphira Markies herkent u aan het metalen
Saphira-label aan de buitenzijde van het frame. Dit
label vertegenwoordigt het hoogst haalbare op het
gebied van markiezen in Nederland, welke door
KIWA CE-gecertificeerd zijn.

Duurzaam geproduceerd
Saphira wil een beter dagelijks leven creëren
voor zoveel mogelijk mensen. Daarom willen
wij er alles aan doen om een wereld te helpen
opbouwen waarin we beter zorg dragen voor het
milieu, voor de grondstoffen en voor elkaar.
Saphira stelt alles in het werk om op milieuvriendelijke wijze met natuurlijke bronnen om te gaan. Bij de
productie van uw markiezen maken wij gebruik van
hout dat het keurmerk van de Forest Stewardship
Council (FSC) mag dragen.
In de verfspuiterij en lakstraat van Saphira wordt
uitsluitend gebruik gemaakt van watergedragen
lakken.

Markiesbediening
De bediening van de markies is er in vele
uitvoeringen. Van handmatige bediening tot
draadloze elektrische bediening
St anda ard word t d e m ar k ie s voor z ien v an
optrekkoorden onderlangs en een koordkikker op
de buitenmuur of op het raamkozijn. Optioneel, met
optrekkoorden onderlangs naar binnen gevoerd
met de koordkikker op de binnenmuur of het
raamkozijn.

Elektrische bediening
Maak het u gemakkelijk met elektrische markiesbediening. de elektromotor doet voor u het
werk. U kunt de markies bedienen met een handige
schakelaar.
De standaard elektrische bediening is voorzien van
een schakelaar. Naast de schakelaar is er ook de
keuze voor draadloze markiesbediening.
Met draadloze markiesbediening kunt u eenvoudig
vanaf iedere plek in- en rondom de woning één of
meerdere producten bedienen. Het is mogelijk om
deze afzonderlijk of gelijktijdig omhoog en omlaag
te sturen of te stoppen op elke gewenste positie.

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. De producten van Saphira
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.

Wat vinden onze klanten?
Geachte heer De Haan,
Ik wil jullie allen ook hartelijk danken voor de inzet en service. Ontvangst, begeleiding, afspraken, alles zoals
het hoort, hier kunnen velen een voorbeeld aan nemen. Ook de monteurs, Marcel en Danny zijn echt ambassadeurs van het bedrijf, keurig in werk en omgang. Nogmaals dank en succes verder met het bedrijf.

Mieke & Frank van Stiphout

Koperwerf 24a
2544 en Den Haag

t (070) 321 24 44
f (070) 329 82 97

info@saphiramarkiezen.nl
www.saphiramarkiezen.nl

Connect with us!

