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Přejeme Vám hodně spokojenosti s Vaším novým výrobkem 

Garnýže - montáž na stěnu 

1. Vyznačte si místo uchycení držáku na stěnu. Rovinu nad oknem doporučujeme zvolit 70-

100mm od ostění, pro bezpečné ovládání okna. Přesah za ostění doporučujeme zvolit podle 

předpokládaného přesahu (150-250mm na každou stranu), min. 50mm. V případě garnýže s 

dodanými držáky v počtu 3ks, třetí držák umístěte doprostřed, mezi krajní držáky. 

2.  Na naznačené místo si přiložte úchyt a vyznačte místa vrtání, resp. šroubování úchytu 

držáku. 

 

  

3. Na vyznačených místech vyvrtejte otvor podle přiložených hmoždinek, do vyvrtaných otvorů 

vložte hmoždinky a následně přišroubujte úchyt. 

4.  Na úchyt našroubujte ve směru hodinových ručiček držák. 

 

 

 

 

5. V případě potřeby povolte šroub (červík) s přiloženým imbusovým klíčem, pootočte držák 

tak, aby lůžko pro tyč bylo ve správném směru a následně šroub pevně utáhněte. 

6. V případě, že jste si objednali ke garnýže příslušenství, navlečte kroužky se skřipci na tyč., 

Následně dotáhněte pojistné šrouby na držáku, které zabrání pohybu tyče. 

7. Nasaďte koncovky na tyč, v případě že máte koncovky které mají v sobě šroub na upevnění, 

tak ji utáhněte abyste zamezili spadnutí a poškození koncovky.   
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Zkrácení držáku 
1. Uvolněte šroub (červíka) na základně a vysuňte konzolu ze základny. 

  

  

  

2.  Naznačte si místo řezu, minimálně 25mm od lůžka pro tyč. 

  

  

  

 

3. Pilkou na železo zkraťte konzolu na požadovanou délku. 

4.  Ve vzdálenosti 8mm od místa řezu je třeba zabrousit 5mm širokou drážku, aby se 

konzola po zašroubování červíka nevysunula ze základny držáku. 

 

 

 

5.  Nasuňte konzolu do lůžka pro tyč a utáhněte červíka. 

 

 

 

Spojování tyčí (pro garnýže nad 3m délky) 

 Nasuňte polovinu spojky do první tyče a následně druhou tyč nasuňte na druhou polovinu spojky. 

POZOR! Spoj musí být umístěn v prostředním držáku. Jinak se spoj může vloupat. 

 

 


