
Montering Terrassemarkise 
Ha med deg en medhjelper 
Hus i dagens standard skal være forsvarlig og enkelt å montere markiser på. Vi anbefaler å være to 
når man monterer fordi en terrassemarkise kan veie opptil 100 kilo. 

Slik monterer du terrassemarkise: 
1. Begynn med å merke opp på vegg eller tak der markisearmene er fest. Begynn med å merke 

opp der du skal montere markisen. 
 

2. Vegg- eller takbrakettene skal festes på yttersiden av armene i nærmeste stender eller 
takstol. For at markisen ikke skal vri seg burde brakettene sitte så nærme armfestet som 
mulig. Det er på dette punktet det blir størst belastning. Er det flere enn to braketter med i 
pakken fester du disse ved stender eller takstol. 
 

3. Det er lurt å bruke vater slik at brakettene festes på lik linje, slik at markisen ikke blir skjev. 
Dette gjelder både i tak og på vegg. Brakettene må festes på lik linje. 
 

4. Når markisen kommer fra fabrikk skal hellingsvinkel være innstilt på 15 °. For å dobbeltsjekke 
dette kan du måle opp duken med en vinkelmåler. Det er viktig at hellingsvinkel er 15 ° for at 
regn ikke skal samle seg på markiseduken. 
 

5. Etter at brakettene er festet forsvarlig, tar du opp markisen og legger den inn i brakettene. 
Kontroller at markisen ligger i riktig posisjon slik at du ser hvordan den skal ligge i brakettene. 
Det er litt forskjellig montering fra markiser til markiser. Når markisen henger i brakettene 
setter du inn stoppskruene som hindrer markisen i å skli ut av brakettene. Det er lurt å være 
to når du skal løfte markisen opp i brakettene. 
 

6. Til slutt justerer du tak- eller veggkassetten ved at låsestiften løsnes. Deretter plasserer du 
kassetten i ønsket posisjon og stiften skrus igjen. Juster tak-kassetten ved at låsestiften 
løsnes. 
 

7. Nå skal markisen være korrekt montert. Test den ved å sveive markisen ut eller ved å bruke 
fjernkontrollen. Det kommer an på hva du har bestilt. 

 


