
      
   
 
  NÁVOD NA ZAMERANIE A MONTÁŽ  
  

________________________________________________________________________________________________________________ 
 
MARKAT s.r.o., Cabaj 774, 951 17 Cabaj – Čápor  
Tel: +421 902 500 012, +421 907 806 761 
Email: markat@markat.sk, info@markat.sk, dopyt@markat.sk                1 

 

TERASOVÉ MARKÍZY  
 

1. ZAMERANIE  
 
Pred zameraním  
 
Na mieste predpokladanej montáže preveriť stav fasády a muriva, ich spôsobilosť pre umiestnenie markízy. Zhodnotiť výšku 

umiestnenia vzhľadom na splnenie požiadavky na zatienenie a predpokladaného rozmeru. Zhodnotiť estetickú stránku 

umiestnenia markízy. 

 

Zameranie  

 

Šírka (mm) = skutočná šírka markízy (v prípade montáže do otvoru zmerať šírku otvoru) 

 

Výška (mm) = skutočná výška markízy (v prípade montáže do otvoru zmerať výšku otvoru) 

 

Pozn. je nutné zachovať minimálnu podchodnú výšku 2200 mm pri maximálnom vysunutí markízy. 

 

Montáž 

Postup montáže markízy JASMINA - bez nosného profilu: 

1. Rozbaliť markízu iba tak, aby boli vidieť bočné konzoly s otvormi pre fixáciu 

2. Bočné konzoly vyrovnať a zamerať vzdialenosti otvorov 

3. Skontrolovať rovinnosť montážneho miesta 

4. Zamerané hodnoty označiť na montážne miesto a vyvŕtať otvory 

5. Vyfúkať otvory, zatmeliť kotviaci materiál a nechať zaschnúť 

6. Markízu nasadiť na skrutky, zafixovať maticami (v prípade el. ovládania zapojiť elektrický prívod) 

7. Odbaliť zvyšok markízy, markízu roztvoriť, nastaviť sklon, skontrolovať rovinnosť výpadového profilu, skontrolovať a 
dotiahnuť všetky matice a skrutky 

8. Skontrolovať funkčnosť ovládania 
 
Postup montáže markízy STELA - s nosným profilom: 

1. Rozbaliť markízu a skontrolovať, či obsahuje všetky potrebné komponenty 

2. Skontrolovať rovinnosť montážneho miesta 

3. Zamerať konzoly a označiť vzdialenosti otvorov 

4. Vyfúkať otvory, zatmeliť kotviaci materiál a nechať zaschnúť 

5. Upevniť stenové konzoly, skontrolovať rovinnosť a utiahnuť skrutky 

6. Markízu nasadiť na konzoly, zafixovať maticami (v prípade el. ovládania zapojiť elektrický prívod) 

7. Markízu roztvoriť, nastaviť sklon, skontrolovať rovinnosť výpadového profilu, prípadne nastaviť kolísku, skontrolovať a 
dotiahnuť všetky matice a skrutky 

8. Skontrolovať funkčnosť ovládania  
 
 
Technická poznámka: umiestnenie krajných konzol markízy je maximálne 150 mm od držiaka ramena, poprípade podpery 
kolísky. 
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Postup montáže markízy ISABELA - kazetová markíza 

1. Rozbaliť markízu a skontrolovať, či obsahuje všetky potrebné komponenty 

2. Skontrolovať rovinnosť montážneho miesta 

3. Nasadiť stenové konzoly do bočných konzol a zamerať vzdialenosti otvorov 

4. Zamerané hodnoty preniesť na montážne miesto, označiť a vyvŕtať otvory 

5. Vyfúkať otvory, zatmeliť kotviaci materiál a nechať zaschnúť 

6. Upevniť stenové konzoly a skontrolovať rovinnosť utiahnutia  

7. Markízu nasadiť na stenové konzoly, zafixovať (v prípade el. ovládania zapojiť elektrický prívod) 

8. Markízu roztvoriť, nastaviť sklon, skontrolovať rovinnosť výpadového profilu, skontrolovať a dotiahnuť všetky matice a 
skrutky 

9. Skontrolovať funkčnosť ovládania 

 
 
Všeobecný postup nastavenie sklonu markíz: 

1. Sklon markízy je z výroby nastavený minimálny. 

2. Pri montáži markízu roztvoriť do spodnej polohy, povoliť skrutky na držiacich ramenách. 

3. Spodnou nastaviteľnou skrutkou / otáčaním doľava / nastaviť požadovaný sklon. 

4. Všetky povolené skrutky dotiahnuť. 
 
 
Všeobecný postup nastavenie kolísky markíz: 

1. Sklon markízy je z výroby nastavený minimálny. 

2. Pri montáži povoliť na kolíske bočnej imbusové skrutky tak, aby plastová časť bola voľne pohyblivá. 

3. Markízu roztvoriť do spodnej polohy, nastaviť požadovaný sklon markízy (plátno musí byť vypnuté) a plastovú časť 

kolísky natočiť tak, aby plátno vychádzalo z kolísky bližšie k hornej hrane plastovej časti 

4. Dotiahnuť imbusové skrutky a vyskúšať funkčnosť markízy. 
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Vzorová montáž markízy s nosným profilom  
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