
Monteringsanvisning for markiseduk 

Viktige forberedelser: 

For å oppnå et godt resultat anbefaler vi at du leser godt gjennom monteringsanvisningen. Vi gjør 

også oppmerksom på at, avhengig av hvordan din markise er konstruert og montert, så kan det 

hende du ikke kan utføre dukskiftet uten å ta markisen ned fra veggen eller taket. Vurder dette før 

du påbegynner monteringen. 

Stropp fast armene: 

Armene på en markise er 

fjærbelastet for å holde duken 

stram. Dette betyr at du må stroppe 

fast disse under dukskiftet for å 

holde dem i spenn. Kjør derfor 

duken litt ut og fest en stropp på 

hver side av markisen. Når dette er 

gjort kan du fortsette med å kjøre 

duken ut, og du ser stroppene holder 

igjen fjærbelastningen. Fortsett med 

å rulle duken ut frem til den er 

fullstendig utrullet. 

Tips! For å unngå at duken krøller seg opp når du sveiver den ut, la den falle naturlig ned på 

fremsiden av frontprofilen (slik som på bildet ovenfor). 
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Fjern den gamle duken: 

De fleste markiser har et deksel på enden som må fjernes før du kan begynne. Det kan også hende at 

du må demontere mer enn kun dette, men mange markiser har likevel et slikt spor som du ser i 

bildet nedenfor til venstre. Denne åpningen lar deg tre markiseduken direkte ut av sporet den sitter 

festet i. På markisens frontprofil må du vanligvis også fjerne et deksel før du kan tre ut 

markiseduken. Bildet nedenfor til høyre er for en frontprofil uten sidedekselet sitt. Ta en siste 

kontroll for å sikre at markiseduken ikke er festet med evt. skruer eller liknende. Deretter kan du dra 

hele duken ut av markisen. Har du frontkappe på markisen fjerner du også denne nå. 

Vask markisens komponenter: 

Før du går videre er det viktig at du vasker overflatene til alle markisekomponentene. Dette er 

nødvendig for å unngå at den nye duken blir ødelagt av skitne overflater under monteringen. Vask 

også nedi sporet på frontprofilen hvor duken har vært, da det særlig samler seg møkk her over tiden. 

Forbered monteringen av ny duk: 

Duken skal nå legges klar for montering foran markisen, 

gjerne på siden som duken skal tres inn i markisen fra. 

Her er det viktig at underlaget er rent. En nyvasket 

terrasse eller en ren presenning er gode underlag som 

duken kan legges ut på.  

Pass på at duken vil bli tredd inn fra riktig side. 

Sømmene på markiseduken gjør at du vil oppleve 

mindre motstand om du trer den inn fra riktig side, som 

også reduserer mulighetene for å forårsake rifter i 

sømmene.  
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Tre den nye duken inn på markisen: 

Nå som alt ligger klart kan du starte med å tre duken på plass inn i sporene sine på rull og frontprofil. 

Start gjerne med den som er vanskeligst å komme til. Pass på at du trer den inn i begge sporene før 

du fortsetter med å trekke duken over hele markisens bredde. Trekk gjerne duken gjennom begge 

sporene samtidig dersom mulig, eller bytt på mellom å trekke gjennom sporet i rullen og 

frontprofilen mens du jobber deg bortover. 

Når du har trukket markiseduken over hele markisens bredde må du kontrollere at duken ligger i 

senter av markisen. Dette gjelder både for rullen og frontprofilen. For noen markiser er rullen noe 

sidestilt fra frontprofilen. Rull derfor opp markiseduken forsiktig første gang og se til at den ikke 

begynner å rulle seg skjevt eller med krøller. Juster plasseringen av duken i rullen eller frontprofilen 

om nødvendig til markiseduken ruller seg pent og rett opp. 

Gratulerer, du har nå skiftet duk på din markise! 
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