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6 Stödlager 

OBS! Stödlager finns endast på markiser 
bredare än 6meter. 
 
Lossa lite på bultarna med en 13mm nyckel.  
Veva ut markisen fullt, utan att dukspänningen 
minskar. 

7 Justering & Kontroll 

Markisen körs/vevas ut och in några gånger, utseende och funktion kontroll-
eras. 

Vrid stödlagret  tills det nuddar 
duken på ovansidan enligt bild. 
Spänn bultarna igen. 
  



Innan du börjar montera, läs först noga igenom hela monterings-
anvisningen.  Monteringsanvisningen visar montage på trävägg, 
för montage på andra väggtyper kontakta skruvfackhandeln för 
råd. 
Vid motordrift se även separat bilaga. 
 

3 Övriga konsoller 

Spänn snöre mellan de båda yttersta konsollerna 
och placera ut övriga konsoller  så att det finns 2st 
vid varje armfäste max  20cm från armfästet (om det 
är udda antal konsoller, placera sista konsollen vid 
mitten) med snöret som riktlinje. 
 
 

4 Upphängning av markis 

Häng upp markisen och 
montera fast överfallen med 
bult M8x55, mutter M8 och 
bricka enligt bilder. 
 

1 Placering av konsoller 

Placering i sidled. 
A måttet får ej överstiga 45cm 
B måttet ska vara max 20cm. 

Placering i höjdled. 
Det bör vara ca 2m fri höjd framme un-
der kappan(C) när markisen är utfälld 
och markisens lutning(D) ska vara mer 
än  6 grader (10%). Tänk på att dörrar 
och fönster ska gå att öppna. 
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2a Väggmontage 

Om det ska sitta ett aluminiumtak (tillbehör)  på 
markisen är det extra viktigt att konsollen sitter lodrätt 
monterad. Kontrollera att det finns en regel i väggen 
att skruva i.  Märk ut hålen till de båda yttersta 
konsollerna, förborra 7mm Skruva upp konsollerna 
med fransk skruv 10x75(90).  

2b Takmontage 

Försäkra dig om att konsollen inte lutar mer än 6 
grader (A). Kontrollera att det finns en takstol/bjälke 
att skruva i. Märk ut hålen till de båda yttersta 
konsollerna, förborra 7mm Skruva upp konsollerna 
med fransk skruv 10x75(90), vänd konsollerna 
enligt bilden. 

A 

5 Ställ in lutningen 

Veva ut markisen fullt, utan att dukspänningen 
minskar. Lossa lite på båda muttrarna  i armfästena 
(19mm hylsa). Be en kompis lyfta lite i fronten 
samtidigt som du skruvar på justerskruvarna (4mm 
insex) på båda armfästena (bilden nedan)  tills önskat 
läge på fronten uppnås.  
Medurs = fronten uppåt och moturs = fronten nedåt. 
 

Dra sedan fast muttrarna 
växelvis, enligt bild ovan. 


