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Návod na montáž markýzy typ Florida 400 
 

I. Bezpečnostní upozornění 
 
Markýza musí být namontována do pevné zdi nebo konstrukce. V případě větru či deště je potřeba 
markýzu ihned zatáhnout. Markýzu smí montovat pouze odborně kvalifikovaná osoba, která byla 
výrobcem řádně proškolena. 
Markýzu je potřeba pravidelně kontrolovat, zda všechny kotvící a seřizovací prvky jsou pevně 
dotaženy a nehrozí zřícení markýzy. 
Pozor - ramena markýz jsou napnutá silnou pružinou, pokud z jakéhokoli důvodu budete rameno 
demontovat, zajistěte ho, před pracemi silným provazem, mohlo by dojít k vážnému úrazu. 
Upevňovací materiál není součástí dodávky, používejte jen prvotřídní kotevní materiál. 
Montáž a speciální údržba musí být prováděna na dostatečně osvětleném místě pomocí přírodního 
nebo umělého světla. Pracovník musí vědět, co je potřeba udělat a také zabraňuje třetím osobám, 
aby se nepohybovali v okolí montážních prací. 
V případě nejasností se poraďte s odborníkem. 
 
 

II. Montáž markýzy 
 
1) Montáž zahajte pečlivým rozměřením držáků markýzy. Držáky markýzy umísťujeme nejčastěji do 
výšky okolo 3m od podlahy tak, aby vytažená markýza s požadovaným sklonem a výsuvem končila 
v podchodné výšce cca 2,1m. Na soukromém pozemku může končit dle písemného přání zákazníka i 
níže. 
Skutečná výška záleží samozřejmě na Vaší představě a na možnostech Vašeho domu. 
Držáky umístěte co nejblíže ramen maximálně 30 cm a musí být tak, aby markýza byla přesně ve 
vodorovné poloze. Doporučujeme označit pomocí provázku a vodováhy.  
Před nasazením markýzy do držáků, zkontrolujte držáky provázkem, zda jsou v rovině vodorovné tak i 
zda fasáda není křivá a některé držáky nejsou utopené nebo nevyčnívají ven.  
Spojovací materiál použijte s ohledem na materiál zdiva. Spojovací materiál není součástí dodávky. 
Pro nejlepší výsledek kotvení doporučujeme poradit se v prodejnách specializujících se na kotevní 
techniku. 
V současné době se velmi často používají např. chemické kotvy, oblíbené pro vysokou pevnost a 
univerzální  
použití. 
 
V případě většího rozměru markýzy než 6m, může být markýza dodána v rozloženém stavu. 
V takovém případě postupujte takto: 
1, markýzy přiložte k sobě 
2. pomocí propojovacích dílů spojte válec, aby drážka byla absolutně v rovině 
3. současně spojte jackel pomoci menšího jacklu 
4. nasuňte do válce látku a naviňte jí, potom nasuňte přední lištu 
5. nakonec uvolněte ramena. 
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Následující tabulky jsou pouze orientační a neposkytují žádnou záruku vztahující se k přesnosti 
měření, spolehlivosti a komplexnosti informací obsažené v této tabulce. Je zodpovědností uživatele 
ověřit vhodnost a kompletnost těchto informací. Doporučujeme rozbalit objednanou markýzu, 
ověřit umístění držáků ramen a teprve poté rozměřovat umístění konzolí pro čtvercový profil. 
 
 

Počet důležitých prvků a dílů markýzy. 

  do šíře počet držáků 

425 3 

450 4 

600 5 

785 6 

885 7 

985 8 

1085 9 

1200 9 

  

  do šíře počet ramen 

600 2 

900 3 

1200 4 

  do šíře počet podpěr válce 

600 0 

800 1 

1200 2 
 

  
 
 
Umístění ramen a držáků:  Umístění ramen (x= vzdálenost ramene od kraje markýzy, y = umístění 
případného prostředního ramene od středu markýzy) 
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Umístění ramen - 2ks ramen 

Výsuv 3500mm 4000mm 

Min. šíře 4000mm 4500mm 

Šíře V tabulce je uveden rozměr viz. nákres "X" 

4000 120mm x 

4200 170mm x 

4400 170mm x 

4600 170mm 120mm 

4800 360mm 170mm 

5000 360mm 170mm 

5200 360mm 170mm 

5400 360mm 370mm 

5600 570mm 370mm 

6000 570mm 370mm 
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Umístění ramen - 3ks ramen 

Výsuv 3500mm 4000mm 

Šíře V tabulce je uveden rozměr viz. nákres X/Y 

6010 170mm/120mm 160mm/400mm 

6200 170mm/120mm 160mm/400mm 

6400 170mm/120mm 360mm/375mm 

6600 360mm/120mm 360mm/275mm 

6800 360mm/120mm 360mm/175mm 

7000 360mm/120mm 360mm/120mm 

7200 360mm/120mm 360mm/350mm 

7400 360mm/120mm 360mm/350mm 

7600 360mm/120mm 360mm/350mm 

7800 360mm/120mm 360mm/350mm 

8000 360mm/120mm 360mm/350mm 

8200 560mm/350mm 560mm/350mm 

8400 560mm/350mm 560mm/350mm 

8600 560mm/350mm 560mm/350mm 

8800 560mm/350mm 560mm/350mm 

   

   

  Umístění ramen - 4ks ramen 

Výsuv 3500mm 4000mm 

Šíře V tabulce je uveden rozměr viz. nákres X/Y 

9000 170mm/170mm 120mm/120mm 

9200 170mm/170mm 120mm/120mm 

9400 170mm/170mm 120mm/120mm 

9600 360mm/360mm 120mm/120mm 

9800 360mm/360mm 170mm/170mm 

10000 360mm/360mm 170mm/170mm 

10200 360mm/360mm 170mm/170mm 

10400 360mm/360mm 170mm/170mm 

10600 360mm/360mm 170mm/170mm 

10800 360mm/360mm 170mm/170mm 

11000 570mm/570mm 370mm/370mm 

11200 570mm/570mm 370mm/370mm 

11400 570mm/570mm 370mm/370mm 

11600 570mm/570mm 370mm/370mm 

11800 570mm/570mm 370mm/370mm 

12000 570mm/570mm 370mm/370mm 

 
 
 
Držáky markýzy se montují cca 7 - 30 cm od držáku ramene. Pokud se držák namontuje dále, muže se 
markýza ve vysunutém stavu houpat, díky torznímu průhybu jacklu. Pokud je markýza širší než 3,8 m, 
tak třetí držák namontujte na prostředek markýzy. 
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2) Když máte přidělány držáky markýzy, rozbalte markýzu a tuto zdvihněte a zasuňte do držáků.  
Pomocí šroubů zajistěte nosný profil markýzy v držácích a šrouby dotáhněte. Toto proveďte ve všech 
držáků. Poté zkontrolujte, zda je markýza ve správné poloze a také ve vodorovné poloze.  
 

III. Seřízení markýzy 
 
Opatrně odstraňte z kloubových ramen ochranný kryt proti rozevření ramen. Pozor – ramena jsou 
pod stálým a silným tlakem pružin. Buďte proto velmi opatrní. 
Pokud chcete seřídit sklon markýzy, povolte dva šrouby „A“ na straně držáků ramen a seřizovacím 
šroubem „B“ upravte sklon markýzy. Vždy na obou ramenech současně, aby nedošlo k velkému 
překřížení ramen a poškození držáků ramen.  Poté stranové šrouby „A“ opět pevně dotáhněte.  
V případě, že rameno při zataženém stavu není rovnoběžné s válcem, povolte přední držák šroub „C“ 
v předním profilu, srovnejte rameno a po seřízení šroub „C“ v předním profilu opět dotáhněte. 
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IV. Ovládání markýzy 
 
Markýzu ovládejte markýzovou klikou nasunutou v oku převodovky. Při otáčení klikou se snažte tlačit 
klikou směrem k zemi, bude se Vám lépe klikou otáčet.  
V případě, že jste si objednali markýzu s motorem, řiďte se, prosím, příslušným návodem na tento 
motor. Montáž elektrického zařízení smí provádět pouze odborně kvalifikovaná osoba, která byla 
výrobcem řádně proškolena. Je zakázáno připojovat dva nebo více motorů k jednomu ovladači, 
protože může dojít k poškození motorů. 
Instrukce pro elektrické připojení a naprogramování motoru, případně dálkového ovladače a dalších 
prvků jsou popsány v příslušných návodech, které jsou přiloženy. 
Markýzu nikdy nevysouvejte úplně, látka musí zůstat vždy napnutá. Pokud markýzu vysunete tak, že 
se látka uvolní, zatočte několikrát klikou zpět, aby se látka utáhla a ramena byla v tahu.  Dbejte na to, 
aby se látka vždy navíjela na navíjecí trubku horem. 
 
Větrné čidlo, dešťové čidlo a stmívací senzor: instalace těchto volitelných položek je popsána 
v příslušných návodech. Automatika nemusí zabránit poškození markýzy při silném nárazovém větru 
z důvodu prodlení tohoto čidla a potřebné doby k navinutí markýzy. 
Markýza s automatikou musí být nainstalována ve výšce minimálně 2500mm. Jestli to není možné, je 
nutné pro markýzu s automatikou instalovat zvukové výstražné zařízení.  
 
Tento návod a návod na údržbu a obsluhu markýzy najdete na webových stránkách www.dmsalfa.cz  
 
 

http://www.dmsalfa.cz/

