
1: Detta medföljer vid leverans av ett MAXI Balkongskydd: monteringsvägledning, 1st kassett med väv och utdragsrör med  

grepprofil monterad på väven, 3st vinkelbeslag/konsoller, 3st gängade fästbyglar, 6st flänsmuttrar och 1st hörnstolpe med 

grepprofil som även kan användas på långa, raka skydd när det behövs extra stadga. 

2: Verktyg som behövs vid montering av Maxi Balkongskydd (medföljer ej i leveransen). 

1st spårskruvmejsel (1,6*8,0*150mm) och 1st 13mm ringnyckel. 

Monteringsvägledning  

 

 

 

. 

 

3: Börja med att montera en konsol med 1st bygel och 2st muttrar, korsdra och dra åt muttrarna med ringnyckeln så att  

konsolen inte kan röra sig. (Korsdra innebär att man växelvis drar åt muttrarna för att förhindra sneddragning åt ett håll) 

Minsta avstånd från vägg 3cm från centrumhål, konsollen kan vändas nedåt eller uppåt (uppåt på bilden).  

Konsolen måste vara lodrätt & vågrätt monterad. 

4: Skjut ner kassetten till lämplig höjd och håll kvar med fast hand. 

5: Spänn fast stoppskruven med skruvmejseln (bild nr 5). Stoppskruven säkrar och stabiliserar balkongskyddet i konsolen. 

6: Ställ in låsskruven med skruvmejseln (bild nr 6). 

Denna låsskruv gör att ni har samma inställda höjd på balkongskyddet även efter att ni har tagit bort skyddet för  

vinterförvaring, samt en extra säkerhet om man missar att skruva åt stoppskruven (bild nr 5). 

 

 

 

 

 

 

 

7: Montera en konsol för hörnstolpen med 1st bygel och 2st muttrar. Konsolen kan vändas nedåt eller uppåt  

(som på bild nr 7), korsdra och dra åt muttrarna med ringnyckeln så att konsolen inte kan röra sig.  

8: Se till att hörnstolpen kommer utanför hörnet på balkongen så att inte väven kan komma i kontakt med vassa hörn.  

Konsolen måste vara lodrätt & vågrätt monterad. 

9: Hörnstolpen med grepprofil skjuts ner till lämplig höjd och låses fast med stoppskruven (bild nr 9).  

10: Ställ in låsskruven med skruvmejseln (bild nr 10). Med denna skruv lossad kan hörnröret justeras höjdledes i grepprofi-

len. Skruva åt den när hörnstolpen är justerad till rätt höjd. 
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Den tredje konsolen monteras enligt bild 3; på ett avstånd av MAX 220 cm från kassettens konsol! 

Längre avstånd innebär risk för att väven lossnar från rullen vid blåst etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När ALLA konsoller är korrekt monterade och åtdragna så att de inte rör sig och höjden på kassett och hörnstolpe är finjusterat 

är det mycket viktigt att låsskruven i kassetten justeras ner (bild nr 6) till konsolen och låses fast! 

Detta är en säkerhetsåtgärd för att förhindra att  kassetten rasar ner. 

Det underlättar också vid återmontage av balkongskyddet efter eventuell vinterförvaring eftersom de markerar hur skyddet 

satt monterat säsongen innan. Denna låsskruv behöver inte lossas någon mer gång när allt är injusterat. 

 

11: Nu kan du dra ut väven genom att hålla i grepprofilen på utdragsröret och dra väven runt hörnstolpen och fram till tredje 

och sista konsolen och skjuta ner grepprofilen i konsolens spår. Se till att väven löper fritt runt hörnstolpen och inte kommer 

åt stolpens vassa ändar, justera höjden på stolpen om så är fallet. 

Justera höjden på utdragsröret i konsolen med stoppskruven och låsskruven i utdragsrörets grepprofil (bild nr 6).  

11 & 12: För att minska slitaget på väven vid hörnstolpen och underlätta nerförandet av grepprofilen i konsolen; 

använd två händer, ta tag i väven med den fria handen och drag ut lite mer väv så väven slakar och inte spänner mot handen 

som håller i grepprofilen, då går det lätt att ta väven runt hörnstolpen och det går lätt att föra ner grepprofilen i konsolen. 

13: Vid infällandet av väven, använd två händer; drag ut lite mer väv ur kassetten med ena handen så går det lätt att få upp 

grepprofilen ur konsolen med andra handen. Låt därefter väven dra in sig själv i kassetten, var dock noga med att väven rullar 

in rakt, annars kan vävkanten skadas. 

Om den inte rullar in rakt, drag ut en liten bit igen och styr in den rakt. 

 

Slakar väven i ovankant, se till att kassett, hörnstolpe och slutkonsol är lodrätt & vågrätt monterade. Mät gärna från räckets 

ovankant till vävens ovankant på flera ställen för att se att allt är vågrätt.  

 

Skötselråd; använd MAXI Balkongskydd när du är på balkongen och fäll in det när du går därifrån, speciellt vid stark blåst.  

Var noga med att väven rullar in av sig själv och att det går rakt in i kassetten. 

Smutsfläckar kan tvättas bort med mild tvållösning och ljummet vatten, se till att skölja väl och låt väven torka innan den fälls 

in i kassetten igen. LYCKA TILL! 

www.balkongskydd.com 


