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Monteringsanvisning - Terrassmarkis

Hestra Erland

01.  Montering av markis

02. Justering av markisens lutning

• Lägg markisen på marken nedanför väggen och mät ut 
höjden för de två medföljande konsolerna. Dessa ska 
sitta på var sida om markisens ytterkant. Se grepp på 
markisen.  

• Märk ut i våg och borra hålen för dessa konsoler.  

• Montera konsolerna med passande plugg och skruv.  
Viktigt att få bra bärighet på endast dessa två  
fästpunkter.  

• Lyft i kassetten i konsolen genom att först trä i den i den 
övre delen. Pressa markisen mot konsolen och låt den 
glida ner i konsolens undre del. När markisen ligger rätt 
i spåren, låses den genom att skruva åt låsskruven och 
därigenom fästblocket.

Markisen bör ha en lutning på mer än 14 grader eller 25% när 
markisen är fullt utkörd. Detta för att undvika vatten- 
ansamling som kan vara skadlig för markisen.  

• Kör ut markisen. 
 

• Lossa lite lätt på de tre låsbultarna. Max ett varv, ej helt! 
 

• Lyft upp markisarmen så att fästet inte belastas. 
 

• Justera vinkeln på markisarmen med ställskruven med 
en 5 mm insexnyckel.  
Skruva ställskruven till höger för att höja markisens 
lutning och till vänster för att sänka lutningen. 
 

• Höj/sänk frontprofilen till önskad lutning. 
 

• Vid belåtenhet skruva fast de tre låsbultarna. 
 

• Justera andra armen på samma sätt. 
 

• Loda in för att kontrollera att frontprofilen är  
horisontellt rak. 
Om inte, justera åter på ställskruven till önskad nivå.

Rör ej dessa!

Låsbultar

Ställskruv
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03. Montera ändgavlarna
• Kör ut markisen något. 

• För in ändgavlarna i dess spår och lås med skruv från 
insidan av markisen.
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