
Information för markisköpare (S)

Tekniska vävar har trots stor noggrannhet i tillverkning 
och konfektion, kännetecken som för en lekman verkar 
vara farligheter. Detta kan ibland leda till klagomål och 
reklamationer. Dessa ”felaktigheter” är inte sådana som 
påverkar tygets livslängd. Vik och skrynkelmärken är  
omöjliga att undvika.

Dessa märken kan ses som streck på väven. Optiska fel 
anses ej vara grund för reklamation.

Färgavvikelser kan förekomma. Besök din lokala markis-
återförsäljare för vävprover.

Tietoja markiisin ostajalle (SF)

Vaikka tekniset kankaat valmistetaan ja 
niitä käsitellään erittäin huolellisesti, niiden luonteeseen 
kuuluu jälkiä, jotka voivat asiaan perehtymättömistä 
tuntua uhkaavilta. Ne aiheuttavat joskus valituksia ja re-
klamaatiota. Nämä jäljet, ”virheet”, eivät vaikuta kankaan 
käyttöikään. 

Taitokset ja rypistymisjäljet eivät ole kokonaan vältet-
tävissä, ja ne näkyvät kankaassa viivoina. Optiset virheet 
eivät oikeuta reklamaation tekemiseen.

Värit voivat poiketa ilmoitetusta. Käy paikallisen markii-
simyyjän luona katsomassa kangasnäytteitä.

Informasjon til markisekjøpere (NO)

Tekniske vevde stoffer har til tross for stor nøyaktighet 
i produksjon og konfeksjon kjennetegn som kan virke 
skumle for en lekmann. Dette kan iblant føre til klager og 
reklamasjoner. Disse ”feilene” påvirker ikke stoffets leve-
tid. Det er ikke mulig å unngå brette- og skrukkemerker.

Disse merkene kan ses som streker i veven. Optiske feil 
anses ikke å være grunn til reklamasjon.

Fargeavvik kan forekomme. Besøk din lokale markisefor-
handler for materialprøver.

Information til markisekøbere (DK)

På trods af stor omhyggelighed under fremstillingen har 
stoffer til teknisk brug karakteristika, der for lægfolk kan 
fremstå som fejl. Dette kan sommetider føre til klager og 
reklamationer. Disse ”fejl” påvirker ikke stoffets holdbar-
hed. Folder og rynkemærker er umulige at undgå.

Disse mærker kan ses som tynde streger på stoffet.  
Optiske fejl betragtes ikke som reklamationsberettigede.

Farveafvigelser kan forekomme. Besøg din lokale markise-
forhandler for vareprøver.

Skrynkelmärken mitt på våden
Rypistymisjälkiä kankaan keskellä
Skrukkemerker midt på banen
Rynkemærker midt på banen
reklamationsberettigede.

Vikveck
Taittovekki
Brettefold
Foldemærker

Skrynkelmärken vid söm
Rypistymisjälkiä saumassa
Skrukkemerker ved søm
Rynkemærker ved sømmen


