
 

 

NÁVOD NA MONTÁŽ 

Garnýž – montáž na stěnu 

1. Určení místa instalace 
Určete si a následně vyznačte místa, kde budou uchyceny držáky garnýže. Vzdálenost garnýže nad 

ostěním doporučujeme 70-100mm, dbejte zejména na to, aby při montáži nepřekážely žádné potrubí 

atp. a současně přihlédněte na typ použitého závěsu. Pokud jste zvolili doporučený přesah garnýže 

(150-250mm na každou stranu), doporučujeme krajní držáky umístit min. 50mm za ostěním. Pokud 

objednaná garnýž obsahuje v balení 3 držáky, třetí držák umístěte uprostřed, mezi krajními držáky. 

 

2. Označení místa vrtání 
Přiložte držák na určená místa a označte si místa vrtání. Na označených místech 

vyvrtejte otvory podle přiloženého instalačního materiálu. 

 

3. Upevnění držáků 
Do předvrtaných otvorů vložte hmoždinky, přiložte úchyt držáku a 

přišroubujte ho. Na úchyt našroubujte ve směru hodinových ručiček 

samotné těleso držáku.  

4. Korekce pozice držáků 

Jestliže po dotažení držáku není správná jeho orientace, povolte 

šroub, pootočte držák tak, aby byla jeho orientace správná a šroub 

zpět dotáhněte. 

5. Příprava příslušenství (volitelné) 

Pokud jste si objednali garnýž spolu s kroužky se skřipcem nebo vlastníte závěs s očky, provlékněte je 

na tyč. 

6. Dokončení montáže 
Umístěte tyč na držáky, vycentrujte ji a dotáhněte šrouby na držácích, čímž zabráníte nechtěnému 

vypadnutí tyče. Nasuňte koncovky na tyč. Pokud mají šroub, dotáhněte ji. 
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Zkrácení držáku 
▪ Uvolněte šroub na základně a vysuňte rameno držáku ze základny.  

 

▪ Ve vzdálenosti minimálně 25mm od lůžka tyče si naznačte místo, kde chcete držák zkrátit. 

 

▪ Za pomoci pilky na železo zkraťte konzolu. 

▪ 8mm od místa řezu je třeba vytvořit 5mm širokou drážku, aby se rameno držáku po 

zašroubování červíka nevysunula ze základny držáku. 

   

▪ Vsuňte rameno konzoly do základny a utáhněte červíka.  

 

Spoj tyče 
Vsuňte polovinu spojky do jedné tyče a následně druhou tyč nasuňte na zbylou polovinu spojky. 

POZOR! Je třeba umístit spoj do prostředního držáku. Jinak může dojít k poškození garnýže. 

 

 
 

https://fornest.cz/

