
Instrukcja wykonania pomiarów markizy

1. Przed dokonaniem zamówienia nowego pokrycia prosimy o wykonanie 
dokładnych pomiarów obecnie posiadanej markizy zgodnie z rys. 1

2. Prosimy podać dokładnie: X- szerokość pokrycia markizy, Y - długość 
pokrycia od krawędzi mocowania, rodzaj falbany (prosta czy fala) i jej 
długość Z (w cm)

3. Dokonaj wyboru nowego pokrycia markizowego – możesz skorzystać  z 
naszego sklepu internetowego.

INSTRUKCJA WYMIANY POKRYCIA MARKIZOWEGO

W celu wymiany pokrycia markizowego prosimy wykonać następujące kroki:
6.1 zwiń markizę na rurę nawojową do oporu,
6.2 zabezpiecz ramiona przed samoistnym ich otwarciem, zawiąż parami 

ramiona wysięgu markizy ze sobą, a następnie do rury montażowej – 
rys. 2

Rys. 1: Wymiary markizy

Rys. 2: Zabezpieczenie ramion wysięgu przed 
wymianą pokrycia
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6.3 Zdemontuj zaślepki profilu czołowego z lewej i prawej strony przez 
wykręcenie dwóch wkrętów z każdej strony – rys.3

6.4Wyciągnij falbanę z profilu czołowego, 
6.5 Pokręć korbą rurę nawojową (nie zdejmując zabezpieczeń) aż materiał

pokrycia opuści się do dołu do końca tak, aby można było zobaczyć 
rowek mocowania do rury nawojowej; proszę ustawić go tak,żeby nie 
był zasłaniany przez uchwyt boczny trzymający rurę nawojową.

6.6Wykręć po jednym wkręcie mocującym pokrycie w rowku rury 
nawojowej z obu stron tej rury,

6.7Wysuń obecne pokrycie markizy z rury nawojowej i profilu czołowego 
ciągnąc równolegle do jej podłużnej osi zgodnie z kier X

6.8Wykonaj czynności montażu nowego pokrycia markizy w odwrotnej 
kolejności,

tj. :
• wsuń pokrycie w rurę nawojową i profil czołowy, zabezpieczając 

wkrętami,
• wsuń falbanę w profil czołowy i przykręć zaślepkę profilu czołowego z 

lewej i prawej strony,
• pokręć korbą i nawiń pokrycie markizowe na rurę nawojową,
• na końcu zdemontuj podwójne zabezpieczenie ramion markizy.

UWAGA: wszystkie prace na wysokości wymagają pomocy drugiej osoby,
przy zachowaniu wszelkich warunków bezpieczeństwa.

Rys. 3: Wskazane wkręty należy odkręcić, a 
następnie zdemontować trzymające je elementy z
obu stron


