Användnings- och skötselråd för markiser.


Vid starkare vindförhållanden skall markisen vara infälld.



Åk inte hemifrån utan att kontrollera att din terrassmarkis är infälld. Tänk på att
vädret kan växla, speciellt under sommaren. (Gäller inte motoriserade markiser
med automatik).



Håll markisväven spänd så att inga vattensamlingar bildas om den skulle råka vara
utfälld vid regn. Låt det vara 5 mm ”spel” i armleden på terrassmarkisen så att
armen spänner väven.



Fäll aldrig ut markisen längre än att det finns minst ett varv väv kvar runt
vävrullen. (Om du rullar ut väven för långt se då till att den löper in på översidan
av vävrullen när du fäller in den igen).



Följ de råd och anvisningar du fick i samband med montaget av motordrivna
markiser.



OM markisen blivit våt så fäll ut den igen vid torrt väder så att den får torka.



Borsta bort lös smuts så att den inte blir inbäddad i väven.



Markisvävar har trots stor noggrannhet i tillverkning och konfektion, kännetecken
som för en lekman kan verka felaktigheter, de påverkar på intet sätt vävens
hållbarhet eller livslängd. Våffling, vik- och skrynkelmärken kan förekomma och
är omöjliga att undvika.



På fönster- och terrassmarkiser kan kappan demonteras och återmonteras ganska
enkelt. Man kan – om man vill – demontera kappan och förvara den inomhus
under vintern då markisen normalt inte används.



Vid korgmarkiser skall man låta den nya markisen vara utfälld i 2 - 3 veckor efter
montaget så att väven hinner mjukna, annars finns det risk att väven skadas i
vecken. (Om det är risk för mycket hård vind kan markisen fällas in vid enstaka
tillfällen).



Om du vill tvätta väven så använd en mjuk borste och en naturligt mild tvållösning
med ca 40 grader varmt vatten. (Eller markistvätt). Skölj noggrant och rikligt.
Använd aldrig tvättmedel, kemikalier eller varmare vatten eftersom väven kan
skadas eller krympa. Fläckar kan ofta tas bort med ett rent vitt radergummi.



OM du vill demontera markisen vid fasad- eller målningsarbeten så vänd dig till
oss. Armarna är fjäderbelastade och kan orsaka allvarliga personskador om man
inte utför arbetet på rätt sätt.



