
 
   

 
 

Montážní instrukce k markýzám Modulo 

Všeobecná upozornění  

➢ Než začnete sestavovat markýzu, ujistěte se, že jsou všechny součásti uvedené v montážním 

návodu obsaženy v balení. Jednotlivé díly předem překontrolujte a přehledně si rozložte.  

➢ Pokud některá z částí markýzy chybí, markýzu nestavte a ihned kontaktujte svého dodavatele. Na 

případná poškození nekompletní markýzy jakýmkoliv počasím se nevztahuje záruka. Uchovávejte 

všechny součásti (šrouby, matky apod.) v krabici, aby se neztratily.  

➢ Markýzy nelze napojovat dodatečným prodloužením. Markýza není zajištěna proti většímu zatížení 

sněhem či náporům větru. 

 

Bezpečnostní upozornění 

➢ Během montáže používejte ochranné pomůcky (pracovní oděv a obuv, pevné pracovní rukavice, 

případně ochranné brýle). Profily mají ostré hrany a hrozí řezná poranění.  

➢ Markýzy stavte pouze za denního světla nebo při velmi dobrém umělém osvětlení.  

➢ Montáž markýzy neprovádějte ve větru, za deště nebo za bouřky.  Vyvarujte se kontaktu kovových 

lišt s vedením elektrického proudu.  

➢ Během výstavby se o markýzu neopírejte.  

➢ Zabraňte dětem a zvířatům v přístupu na místo montáže, protože hrozí nebezpečí jejich poranění.  

➢ Markýzy doporučujeme stavět z bezpečnostních důvodů ve dvou lidech.  

➢ Nesnažte se markýzu sestavit, jestliže jste unaveni, pod vlivem alkoholu, léků nebo trpíte-li závratí.  

➢ Při používání žebříku se ujistěte, že dodržujete bezpečnostní upozorněni výrobce. Pokud používáte 

elektrické nářadí, dodržujte návod k obsluze výrobce.  

➢ Dodržujte místní předpisy a smluvní závazky (např. na pronajatých pozemcích). Ekologicky 

zlikvidujte všechny plastové obaly a chraňte je před dětmi. 

➢ Vchodové markýzy nejsou pochozí 

 

Péče a údržba 

➢ V zimě pravidelně zbavujte markýzy sněhu. V žádném případě nenechávejte markýzy dlouhodobě 

zatíženy sněhem. Markýzy Modulo nejsou testovány na zatížení sněhem.  

➢ Zbavujte pravidelně markýzu listí a nečistot. 

➢ Čištění polykarbonátových desek probíhá vlažnou vodou, mýdlovým roztokem s měkkým 

hadříkem. Používání ředidel a jiných chemickým prostředků je zakázané. Odstraňování nečistot 

z povrchu ostrými předměty je rovněž nevhodné. Poškrábané desky nelze vyleštit. Jakákoli snaha 

o vyleštění desky jen zhorší stávající stav desky. 

 

 

Poznámka 

Jste výlučně odpovědní za rozhodnutí, zda manipulace, uskladnění, montáž, instalace nebo použití tohoto výrobku bude 

bezpečné a vhodné vzhledem k místu nebo pro libovolnou aplikaci. Firma Gutta ČR není zodpovědná za jakékoliv škody nebo 

úrazy, vaše ani jiných osob nebo poškození majetku vyplývající z nesprávného zacházení, uskladnění, instalace, montáže nebo 

použití tohoto výrobku, nebo pochybení v dodržení písemných instrukcí firmy Gutty ČR ohledně manipulace, uskladnění, 

instalace, montáže, a používaní tohoto výrobku. Tento výrobek je určen výhradně pro běžné rezidenční použití. Nepoužívejte 

tento výrobek pro jakékoliv aplikace, které nejsou doporučovány v těchto instrukcích nebo stavebním zákoně platné v místě, 

kde se tento výrobek bude používat. Vždy buďte pozorní a používejte odpovídající bezpečnostní vybavení (včetně ochrany 

zraku), když provádíte vlastní montáž nebo instalaci tohoto výrobku. 



 
   

 
 

Montážní návod k markýze Modulo 

Nástroje a vybavení k sestavení markýzu   

• pracovní rukavice, oblečení • ochranné brýle  • klíč č. 13 

• gumová palice    • kladivo   • křížový šroubovák 

• měřidlo    • tužka    • vodováha   

• vrtačka    • vrtáky do zdi   • dvojitý žebřík   

Sestavení markýzy 

Montáž je vhodné provádět ve dvou lidech. Připravte si polykarbonátovou desku 1 a poodtáhněte po 

všech okrajích krycí folii. Pod folií s nápisem je deska opatřena UV filtrem a musí tedy být směřována 

ke slunci. Zasuňte přední a zadní lištu 2 a 4 do polykarbonátové desky. Lišta vždy musí zakrývat dutinky.  

Položte jednu konzoli 3 na podložku na zem, uchopte desku s lištami za okraje a mírně ohněte. Zasuňte 

do držáku až na doraz. Můžete mírně poklepat na kraje lišt gumovou paličkou. Potom to samé udělejte 

s druhou konzolí a zasuňte na polykarbonátovou desku s lištami opět až na doraz. Opět si můžete 

pomoct poklepáním shora na konzoli gumovou paličkou. Přední lištu zajistěte přiloženými šrouby 6 

a dotáhněte. Tím je markýza sestrojena a připravena na montáž na zeď.  

Přichytit ke zdi lze markýzu přiloženými kotvami, které po vyvrtání vhodného otvoru naklepneme do 

zdi a potom markýzu přišroubujeme a řádně dotáhneme. Toto uchycení je vhodné pouze na stěnu bez 

zateplení. Pokud máte Vaši stěnu obloženou polystyrenem nebo vatou, aby byla zateplena, je nutné 

přikoupit chemickou kotvu. Přiložené šrouby nejsou dostatečně dlouhé. 

 

Legenda:   1 – polykarbonátová deska 2 – přední hliníková lišta 3 – konzole  

   4 – zadní hliníková lišta 5 a 6 – spojovací materiál  


