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Vägg-/takfästen monteras med franska träskruv i 
bjälklag (fig. 2) eller takbjälkar (fig. 3). Vi 
rekommenderar franska träskruv 10x100mm i 
takfasad/takfot. Förborra med 7mm borr.
Vid putsad, murad, plåt eller annan sorts fasad krävs 
speciella fästmetoder. Kotakta din lokala 
bygghandel.

VVid mätning använd vattenpass samt tumstock (fi. 4). 
Kontrollera att konsolerna hamnar rätt lod- och 
vågrät i förhållande till varandra. Fyrkantsröret skall 
inte böjas vid montering.

Antal beslag/konsoler per terrassmarkis
0 - 300cm = 2st beslag/konsoler
301 - 450cm = 3st beslag/konsoler
451 - 600cm = 4st beslag/konsoller
601 - 700cm = 6st beslag/konsoler

Placera beslagen/konsolerna så nära Placera beslagen/konsolerna så nära 
armarna som möjligt.



Standardarm Tillval:

Montering av tak 
till terrassmarkis

Med Sunflexarmar som tillval kan 
du snabbt och smidigt ändra 
lutningen med hjälp av medföljande 
vev. Du får därmed en mycket 
flexibel terrassmarkis.

På vår standardarm 
ändras lutningen 
manuellt med hjälp av 
en skiftnyckel.

OBS: En arm kan endast höjas/sänkas ca 40cm åt 
gången innan detsamma måste göras på den andra 
armen.

Tillbehöret aluminiumtak är en komplett sats 
med en lackad aluminiumprofil, gavlar samt 
takvinklar som skyddar din markis mot smuts 
mm. och därmed förlänger livslängden på din 
terrassmarkis. Taket kan endast monteras på en 
vägghängd terrassmarkis



GRÖN RÖD

av låg arm av hög arm



ändring av armvinkel

använd inte tillbehöret vindstag i kombination med sol & vindautomatik till din terrassmarkis

Det är mycket viktigt att terrassmarkisens armlutning är justerad så att lutningen är tillräckligt stor. Detta för att 
vatten mm snabbt och lätt skall rinna av markisen. Om lutningen på terrassmarkisens armar är för dålig kommer 
regnavatten fort att samlas i duken och markisen kan mycket snabbt ta skada eller gå sönder.
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1. Skruva fast fästet för frontprofilen och låsfoten på vindstaget. 

 

 

     

 

 

 

2. Snäpp fast fästet för frontprofilen, ganska långt ut på 

frontprofilen, och även kroken för upphängning när rätt längd 

mätts ut. Dra åt insexskruvarna. 

 

3. Ställ in staget i lämplig längd                                                                                     
och mät ut plats för låsplattan                                                                              
och fäst denna i golv/vägg. 
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