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Monteringsanvisning for

NOVA TERRASSEMARKISE
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Markisen leveres komplett og grunnjustert. 

Påse at plastbåndene (rød/grønn) rundt armene blir fjernet etter Avsnitt 3. Dette er av  
sikkerhetsmessige årsaker pga stort spenn i armene. 

Veggbraketter med festemateriell inngår i leveransen.

En terrassemarkise kan monteres av en person, men pga dens størrelse og vekt anbefales det to 
eller flere ved montering. Monteringshøyde velges etter forutsetningene på det aktuelle sted.

Nødvendig verktøy:  
Bor for tre Ø7 mm, bor for stein Ø12 mm. Fastnøkkel 13,17- 19 mm pipenøkkel - 4 mm um-
brakonøkkel. Det er store påkjenninger I innfestningene på en terrassemarkise. Det er derfor 
viktig med en stabil og korrekt plassering av veggbrakettene.

Montering på treunderlag  
Brakettene festes med franske treskruer M10 med 15mm hode i takstol eller i kledning der 
hvor stender er plassert bak. Forbor med 7 millimeter bor.

Montering på annet underlag 
I Steinunderlag (murstein, betong) må det benyttes plastplugger til den franske treskruen. 
Ved meget porøs og mer komplisert underlag, rådfør din leverandør.

OBS! Murplugger inngår ikke i leveransen.

8. Justering av marcesabalk/bom
Justeres ved å løsne muttrene på klokken (19 mm 
pipenøkkel). For å heve kneleddet på armen 
gjøres dette ved å trekke til øvre mutter (19 mm 
Pipenøkkel). For å senke kneleddet på armen  
gjøres dette ved og trekk til nedre mutter (19 mm 
Pipenøkkel). NB! Ikke mer enn 55Nm. Figur 9
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9. Justering av armer ved saksing
Dette gjøres ved å justere duken sideveis på 
dukrøret. NB! Det er ikke behov for å løsne 
armen ved saksing. Kjør markisen helt ut, slik att 
hele dukrøret synes. Ved motor drift se beskri-
velse ”flytte endestopp Atus/Orea”. Hvis venstre 
arm går inn først (arm sett utenfra), trekkes du-
ken sideveis til venstre på dukrøret, og omvendt. 
Trekk ca 5mm av gangen. Figur 10
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Legg markisen foran monteringsplassen i riktig 
posisjon sideveis.
Avmerk i taket eller på veggen hvor armene er 
plassert på firkantrøret. Se figur 1

1. Plassering av markise

1

Brakettene skal plasseres ca 25 cm på hver 
side av armfeste, men i nærmeste stender eller 
takstol.
Fest først de 2 ytterste brakettene på aktuell 
stender/takstol, trekk deretter en stram snor i 
mellom dem.
Monter deretter de øvrige braketter nøyaktig 
langs snoren. Brakettene må være på linje både 
horisontalt og vertikalt. Det antall braketter som 
følger med, skal benyttes.
Se figur 2

2. Plassering av braketter på vegg

2

3. Plassering av markise i brakett
Løft opp markisen og plasser den i brakettene.  
Juster markisen sideveis til ønsket posisjon. Sett 
umiddelbart i låsebolt (M10x55) og trekk til. 
Plastbåndene (rød og grønn) kan nå fjernes fra 
armene.
Se figur 3

3
4. Programmering av endeposisjon
NB! Kun ved motordrift. Se egen vedlagt programmeringsanvisning

5. Justering av hellingsvinkel (Min. 15 grader) på markisen.  
(Dette gjelder ikke flexiarmer)

Kjør ut markisen. Før justering løsnes de 2 
muttrene ca 1-2 omdreininger (19 mm  
Pipenøkkel figur 4).
Stillskruen avlastes ved å løfte markisearmen 
(se figur 5) litt opp, vri så justerskruen med 
umbraconøkkelen (figur 4), medurs(opp) eller 
moturs(ned). Slipp armen forsiktig ned og dra 
litt i armen. Dette for å sikre at armen ligger 
mot justerskruen. Repeter dette til du har den 
i ønsket posisjon. Sjekk at frontprofilen er i 
vater. Dra så til de 2 muttrene (19 mm Pipe-
nøkkel, figur 4). NB! Ikke mer enn 55 Nm.

4

6. Justering av kassett
Løsne bolt og mutter(M8) på alle kassett-
holderne. Figur 6
Vri kassetten til du har den riktig innjustert. 
Trekk til alle bolter og muttere.
Da skal front profilen gå fritt inn med ca 10 
mm klaring mellom overkant frontprofil og 
kassett. Figur 6 og 7.
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7. Justering av hellingsvinkel på markisen ved flexiarm
Justering av armvinkel, ved FLEXI løsning, 
gjøres med sveiven. Figur 8
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