
Monterings vejledning   

 

Amico K38-Gota 
Knækarms markise 



Monterings vejledning   

 

Slagboremaskine Gaffelnøgle; 10, 
13 og 17 

Umbracosæt Fugepistol 
 

Vaterpas 

Værktøjet du skal bruge afhænger af hvilken måde din markise skal monteres. 
 

Montering på mur/beton: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gennemgå din følgeseddel og tjek om alt er korrekt, samt alle dele er med. Hvis der er noget 
der ikke  stemmer overens bedes du kontakte os. 

1 

Tjekliste 

2 

Værktøj 

Mur bor;  M6 og 
M14 

Umbracosæt Vaterpas Gaffelnøgle; 10, 
13 og 17 

Boremaskine Træ bor; M6 og 
M4 

Montering i træ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Monterings vejledning   

 

Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. 
Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret elektriker. 

Opmåling til markise 

3 
Start med at pakke markisen ud, og lig den på 
bukke foran montage stedet.                           
Mål markisens total bredde op.  
Brug vaterpas: Mål Denne afstand ud på      
væggen, hvor din markise skal hænge. 
 

Bemærk! En frihøjde på 200 cm, når markisen 

er kørt ud, samt en hældning på 15 grader an-

befales. 

Husk at tage højde for dughældning og frihøjden under frontskinnen. Når du bestemmer hvor højt din 
markise skal hænge. Læs mere om dette på www.amico.dk/montage  
 
Modellen Gota er bygget i forstærket profiler og har derfor kun brug for to beslag. 
Disse beslag skal sidde yderst  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total bredde 



Monterings vejledning   

 

Fastgørelsen 
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Der er stor forskel på hvordan din murs tilstand er. Og om hvorvidt 
det er træ, beton eller mursten du borer op i. Derfor er det et     
vurderings spørgsmål fra din side af. Vi vil i dette punkt prøve at 
guide dig igennem hvordan markisen skal monteres rigtigt. 
 
Vi anbefaler følgende: 
 
På vores webshop, www.amicodirect.dk under tilbehør, kan du købe 
færdig pakkede monteringskit, hvor de korrekte fastgørelsesmateri-
aler hører med. 
 
Træ: Bor for med et lille bor  M6. Skru almindelige Ø 10 mm      
fransk skruer med skiver i. 
Hvis støttebeslag er påkrævet brug da et M4 bor og Ø 6 mm franskskruer. 
Bemærk! Skru ikke støttebeslaget på før markisen er monteret.  
 
Beton/Mursten: Bor op et med M14 mur bor. Pust hullerne rene, fyld dem ud med to komponent lim og 
drej gevindstængerne ind så kun 2 cm stikker ud, sæt skive og møtrik på som vist på tegning. Husk at lade 
limen hærde før montering af markise. Følg anvisningen på tuben med hensyn til hærde tid.  
Vi anbefaler Rustfrie M8 gevindstænger med en længde på ca. 12 cm. 
Bemærk! Hvis disse ikke kan drejes helt ind vent da til limen har hærdet og skær det overskyende af med 
en vinkelsliber eller nedstryger. Prøv ikke at bore  med lim i hullet. 
 

Hvis støttebeslag er påkrævet brug da et M8 bor og sæt 8 mm plugs i og brug Ø 6 mm fransk skruer.    
Bemærk! Skru ikke støttebeslaget på før markisen er monteret.  
 
Alternativ til Beton/Mursten:  
Ved montering i mursten eller beton kan også bruges 14 mm rawplugs med  Ø10 fransk skruer.  
Bor op med et M14 mur bor.  
Bemærk! Vi anbefaler ikke at montere markiser med et udfald på over 2 meter på denne måde. 
 
Hvis muren er i dårlig stand, så anbefaler vi at du limer i bagmuren. (som vist på tegningen). Brug f.eks. 
Würth WIT-C 140 eller lign. 
 
Hvis du er i tvivl med hensyn til underlag eller fastgørelse kontakt os på mail; info@amico.dk og vi vil   be-

svare de spørgsmål du måttet have. 

 

 

Bagmur 
Hulrum / isolering 
Ydre mur 
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Montering 
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Nu er din markise klar til at blive monteret. Hullerne i beslagene er lavet med sli-

sker. Så styr den øverste bolt ind i det øverste hul og derefter træk beslaget ned 

på plads. 

Du kan komme ud for at den nederste slisk ikke virker til at passe. Dette skyldes 

at armens kraft skævrider beslaget så det krænger lidt, løft godt op yderst i den 

arm, der montere på beslaget der krænger, samtidig med at du trykker beslaget 

ind mod markisen. Dette vil resultere i at du kan få skubbet slisken ind til bolten 

og derefter trække hele beslaget ned på plads. 

Spænd derefter boltene til. 

 

 

 

Hvis et støttebeslag er påkrævet kan det nu monteres. Først skubber du beslaget 

op under markisen hvor du har boret hullerne. Skru den øverste bolt i.             

kør derefter markisen ud så det er muligt at skrue den nederste bolt i. 

 

 

 

Ved justering af højden skal du skal du løsne de to store undersænket bolte på 

gavlen dette gøres med en umbraco str. 6 herefter er der på toppen af armen en  

M8 bolt denne kan skrues på alt efter om frontskinnen skal op eller ned. 

Bemærk! Når du skruer på denne så sørg for at løfte markisen en anelse så           

gevindet ikke drejes i stykker. 

Justering af højde 
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Parallel 
Til justering af højden 
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Strømtilslutning af motor m. fjernbetjening 

7a 
Hvis din markise er med motor og fjernbetjening. Tilkald en autoriseret elektriker og vis denne instruktion 

til vedkommende. Vi anbefaler at sætte en afbryder ved markisen så det altid er muligt at slukke for   

markisen. Alle motor indstillingerne er fabriks indstillet men kan ændres. Hvis markisen ikke skal køre helt 

ud eller du gerne vil have et mellemstop. Se da vores medfølgende motormanual.  

Bemærk! Ved ændringer i motorindstillingen bortfalder reklamationsretten i tilfælde af at en AMICO 

montør skal kaldes ud for at rette indstillingerne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Tilslut først strøm når alle ledningerne er 

monteret, ellers risikerer man at slette 

alle indstillingerne. 

220 V 
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Strømtilslutning af motor m. kontakt 
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Hvis din markise er med motor og  

kontakt. Tilkald en autoriseret        

elektriker og vis denne instruktion til 

vedkommende. Vi anbefaler at sætte 

en afbryder ved markisen så det altid 

er muligt at slukke for markisen.       

Alle motor indstillingerne er fabriks 

indstillet men kan ændres.                

Hvis markisen ikke skal køre helt ud 

eller du gerne vil have et mellemstop. 

Se da vores medfølgende                  

motormanual.  

Bemærk! Ved ændringer i                 

motorindstillingen bortfalder             

reklamationsretten i tilfælde af at en 

AMICO montør skal kaldes ud for at 

rette indstillingerne.  

 

 

 

 

 

Kør markisen ind og ud et par gange og sikre alle bolte er spændte. 

God fornøjelse med deres Picca 

For yderligere spørgsmål kontakt os på mail: kontor@amico.dk 

Slutjustering 
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Tilslut først strøm når alle ledningerne er 

monteret, ellers risikerer man at slette 

alle indstillingerne. 

 


