
Pflege und Garantie
Mantenimiento y Garantía
Underhåll och Garanti
Гарантия и Yход
Záruka a Péče
Συντήρησης και εγγύησης

Entretien et Garantie
Onderhoud en Garantie

Manutenzione e Garanzia
Gwarancja i Pielęgnacja

Garancia és Ápolás 
Garanti ve Bakım 

Warranty and Care
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Dukarna ORCHESTRA*, ORCHESTRA MAX,  
OPERA**, SUNVISION, EXPANSION & 
REPLAY från DICKSON CONSTANT har  
samtliga  genomgått  specialbehandlingen    
som förhindrar uppkomsten av fläckar.
För  att  bibehålla effekten av denna  
behandling bör följande rekommendationer 
beaktas när väven rengörs:

För att på bästa sätt skydda din markis från smuts, som med tiden
kan göra att den rullar trögare, rekommenderar vi varmt att markisen

monteras i en skyddskassett eller under en skyddslist.

Kom ihåg att underhålla markistyget regelbundet 
och rengör det minst en gång om året.

S Ä R S K I L D  R E K O M M E N D AT I O N  :

UNDERHÅLLSGUIDE
FÖR DICKSON MARKISVÄV  

Akrylfibern är av naturen stabil och rötsäker. Däremot kan mögel uppstå på ansamlingar av smuts 
eller föroreningar och därmed påverka vävens egenskaper.

Dicksons markiser har de egenskaper som krävs för användning utomhus och kommer inte att
orsaka några problem vid beaktande av följande rekommendationer :

Markisprofilen ska vara monterad så att väven är fullkomligt sträckt, 
och inte utsätts för friktion. Sträckningen förhindrar också bildandet av vattenfickor 
när det regnar.

Lämna inte markisen utfälld vid risk för kraftiga vindar.

Markisen kan vara utfälld vid regnväder, men väven behöver torka ordentligt innan den rullas in för 
en längre period. Om du måste rulla in den när den är våt, rulla ut den igen så snart det är möjligt 
så att väven får torka.

För att eliminera lösa ytpartiklar, borsta av den med en klädborste eller liknande.

- För att få bort fingermärken eller fettfläckar, använd endast tvål och vatten.
- För våta fläckar, sug upp vätan med en svamp och torka sedan av området med en fuktig trasa.
Använd aldrig tvättmedel eller andra kemikalier.

För  en  djupare  rengöring:  använd  Tex’Aktiv  Clean  och  Guard  produkter  som rekommenderas 
av Dickson.

 LÖPANDE UNDERHÅLL

FLÄCKBORTTAGNING

UNDERHÅLLSPRODUKTER

SV



SV
GARANTIFÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA

ORCHESTRA* - INFINITY - ORCHESTRA MAX - OPERA** - REPLAY: 10 ÅRS 
TILLVERKARGARANTI  /  SUNVISION: 5 ÅRS TILLVERKARGARANTI  /  EXPANSION: 3 ÅRS 
TILLVERKARGARANTI
Dickson  Constant   garanterar färgernas hållbarhet och rötsäkra egenskaper (minsta 
färghållbarhet 4/5 under påverkan av UV-strålning och dåliga väderförhållanden, i enlighet med 
standarden NF IN ISO 105 B04, förändring av nyanser över lång tid är därför begränsade). För  
ORCHESTRA*, ORCHESTRA MAX, OPERA** & REPLAY vävar gäller garantin under 10 år från produkts inköps 
datum, för SUNVISION vävar under 5 år från produkts inköpsdatum och för EXPANSION vävar under 3 år från 
produkts inköpsdatum.

GARANTIN GÄLLER UNDER FÖLJANDE OMSTÄNDIGHETER:
För 3 år för EXPANSION vävar, 5 år för SUNVISION vävar, och 8 år för ORCHESTRA*, ORCHESTRA MAX, 
OPERA** & REPLAY vävar, garantin innebär att Dickson Constant byter ut, eller i lämpliga fall, återbetalar 
kostnaden för den fastställt defekta delen av markisväven med inköpsvärdet enligt faktura, exklusive alla andra 
kostnader eller former av kompensation.
För  ORCHESTRA*, OPERA**, ORCHESTRA MAX & REPLAY vävar  gäller  följande:  efter  8  år  omfattar  
garantin,  vid  godkänd  reklamation  och med avdrag för slitage, en rabatt på inköp av nytt tyg: 30% rabatt under 
år 9 och 15% rabatt under år 10, baserat på priset vid reklamationens datum. Detta pris som man efter en enkel 
fråga hos grosshandlare eller detaljhandel där artikel är inköpt, fått tillgång till.
Alla reklamationer måste sändas inom 10 dagar från att defekten uppdagats, tillsammans 
med inköpsfaktura, per rekommenderat brev med leveransbekräftelse till grosshandlare eller 
detaljhandel hos vilken produkten är inköpt: de bekräftar defekt och fullföljer er reklamation till  
Dickson-Constant.
Den reklamerade väven kommer att undersökas av experter hos Dickson-Constant eller dess försäkringsbolag.
Ersättning eller återbetalning av reklamerad väv innebär ingen förlängning av garantitiden.

Den begränsade garantin täcker uteslutande röt- och färgbeständighet av regelbundet skötta vävar, under 
normala användarvillkor och miljöförhållanden.
FÖLJAKTLIGEN TÄCKER GARANTIN INTE:
- De arbeten som inte utförts av Dickson-Constant, så som sömnad av tyg etc.
- Andra delar av markisen än väven tillverkat av Dickson-Constant : markiskappa, markisram eller annat; 
- Skador i form av marmorering, prägling eller veck som uppkommit vid markisens montering eller installation;
- Defekter som härrör från ålder eller normalt slitage;
- Skador kopplade till installationsförhållanden, miljöförhållanden, användning som avviker från normala 
förhållanden, yrkesmässig användning, avvikelse från Dickson-Constants egna standarder eller vävens avsedda 
användningsområde;
- Reparation av skador i väven som uppkommit genom olyckshändelse eller underlåtenhet som ej kan tillskrivas 
Dickson-Constant eller på grund av force majeure.

SKADOR  PÅ  MARKISVÄV  SOM  UPPKOMMIT  AV  FÖLJANDE  ANLEDNINGAR  ÄR  UTTRYCKLIGEN
UNDANTAGNA FRÅN GARANTIN:
- Bristfälligt underhåll eller användning av olämpliga produkter eller verktyg vid underhåll: det är inte tillåtet att 
använda rengöringsmedel, kemiska produkter eller lösningar, skrapor eller andra verktyg som kan ha skadlig 
inverkan på tyget;
- Blixtnedslag eller onormala klimat- eller miljöförhållanden
- Luftföroreningar eller växtsjukdomar;
- Nedsmutsning orsakad av djur;
- Monteringsskador, felaktig hantering av användaren, exponering för diverse produkter, applicering av föremål 
på väven, fallande föremål, stötskador, transportskador, vandalism, brännmärken efter cigaretter eller andra 
värmekällor, eld.
Denna tillverkargaranti utgör inget hinder för den juridiska garantin.
*Tyger med artikelkod som börjar med ORC (ex: ORC 120 6028)
**Tyger med artikelkod som börjar med OPE (ex: OPE 120 J062)
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Performance fabrics for :
solar protection
outdoor furnishing
indoor furnishing
marine furnishing
flooring
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Water & Stain Resistant 
Résistant à l’eau et aux taches

Mold Resistant 
Résistant aux moisissures 

Easy Care 
Entretien facile

Fade Resistant 
Solidité des coloris

Tear Resistant 
Résistant à la déchirure

Protects from the UV and Heat 
Protège des UV et de la chaleur


