
BASEINO IR BASEINO ĮRANGOS GARANTIJA 

MEDINĖMS DETALĖMS: 10 metų gamintojo garantija nuo paţeidimų vabzdţiais ir 

puvimo (mediena buvo apdorota autoklavavimu esant aukštam slėgiui pagal galiojančius 

standartais). 

Ši garantija netaikoma natūraliam medienos deformavimuisi (atplaišų, įtrūkimų atsiradimui, 

kas jokiu būdų neturi įtakos medienos mechaniniam atsparumui) arba spalvos pasikeitimui, kai 

mediena yra veikiama atmosferos sąlygų. Defektams, atsiradusiems netinkamai surenkant 

konstrukciją ir netinkami laikant, nėra taikoma garantija: sienų lentų deformavimuisi (dėl 

saulės spindulių įtakos, kai buvo atidėtas surinkimas po pakuotės atidarymo), neteisingai 

įrengtoms arba sulauţytoms lentoms, dėl ko konstrukcija buvo surinkta ne taip kaip parašyta 

instrukcijoje. 

PAGALBINEI ĮRANGAI: Galioja atitinkamai su garantijos nuo gamybos ir surinkimo defektų, 

turinčių įtaką įvairiai pagalbinei baseino įrangai, kuri gali sutrikdyti sklandų jo darbą, sąlygomis.   

Šios garantijos sąlygos numato periodinių tikrinimų ir techninių aptarnavimų, uţtikrinančių 

teisingą baseino įrangos darbą, atlikimą. Kokių nors pretenzijų pagal šią garantiją patenkinimas 

bus galimas tik grieţtai laikantis jos sąlygų. Ši garantija netaikoma korozijai, kuri gali atsirasti 

laikui bėgant, o taip pat ţalai, atsiradusiai dėl neteisingo pagalbinės įrangos montavimo ir 

naudojimo (paţeidimai smūgio metu, įbrėţimai ir pan.) ir atvejais, tiesiogiai nesusijusiais su 

normalia baseino ir pagalbinės įrangos eksploatacija. Visos šios garantijos galioja detalėms, 

pripaţintoms defektuotomis mūsų kompanijos tarnybų ir apsiriboja atitinkamų daiktų pakeitimu. 

Išmontavimo ir pakartotinio sumontavimo sąnaudų garantija nedengia. 

  

PAGALBINIO IR PAPILDOMO ĮRANGOS KOMPLEKTO GARANTIJOS 

SĄLYGOS 

Visiems pagalbinio įrangos komplekto elementams duodama 2 metų garantija (išskyrus 

burbulinį uţdangalą ir ţieminį uţdangalą).  

 

GAMINYS Garantijos objektas ir apimtis 

Garantijos 

laikas nuo 

pirkimo datos 

Pretenzijų priėmimo 

sąlygos 

DANGA 

 Siūlių sandarumas. 

 Garantija apsiriboja pakeitimu 

arba dangos remontu, jei ji 

pripaţinta defektuota, be 

kompensacijos uţ kitą ţalą ar 

pajamų netekimą.  

10 metų 

pratekėjimui,  

2 metai dėmių 

atsiradimui. 

Montavimo, 

eksploatavimo ir 

techninės prieţiūros 

taisyklių laikymasis. 

 

  



DĖMESIO! Toliau nurodytoms problemoms, kurios gali iškilti dėl netinkamos dangos 

eksploatacijos arba techninės prieţiūros, garantija yra netaikoma: 

 Raukšlės, susidariusios po dangos montavimo dėl praslystančios plėvelės ant silpno 

grunto arba dėl nelygaus paviršiaus, arba dėl fizinių ir cheminių baseino vandens 

savybių, išeinančių uţ leistinu ribų: vandens temperatūra baseine neturi viršyti 28 C, pH 

reikšmė turi būti tarp 7,2 ir 7,6, o dezinfekavimo priemonių koncentracija turi būti ne 

didesnė, nei priemonės gamintojo rekomenduojama.  

Jeigu dangos raukšlės pasilieka nors ir laikantis dangos montavimo taisyklių, reikėtų iš karto 

kreiptis į specialistus. 

 Geltonų dėmių atsiradimas arba išblukimas išilgai vandens linijos. 

Tai gali atsitikti dėl organinių medţiagų, plaukiojančių vandens paviršiuje (kremai ir aliejai nuo 

saulės įdegio, dūmų ar pelenų likučiai nuo lauţo), nuosėdų. Kad išvengtumėte šių reiškinių, 

reguliariai valykite vandens liniją tam skirtomis priemonėmis (į komplektą neįeina), galite 

naudoti nešiurkščią kempinėlę.  

 Dėmės, kurios atsiranda dėl uţsistovėjimo ir/arba pašalinių daiktų (nukritę lapai, 

oksiduojantys metaliniai daiktai, įvairios nuosėdos ir t.t.) irimo tiesioginio kontakto su 

danga  metu. 

 Paţeidimai, atsiradę tiesioginio kontakto su nesuderinamomis medţiagomis (bitumas, 

smala, alyva, polistirolo plokštės, poliuretanas) metu. Jokiu būdu neklijuokite ant 

plėvelės lipnios juostos arba klijų.  

 Įplyšimai, atsiradę dėl neteisingų dangos montavimo veiksmų, kai danga buvo 

perstumiama neatlaisvinus krašto iš tvirtinimo juostelės.  

GAMINYS 
Garantijos objektas ir 

apimtis 

Garantijos laikas nuo 

pirkimo datos 

Pretenzijų 

priėmimo sąlygos 

BASEINO 

DETALĖS 

Įdėtinių detalių sandarumas ir 

ilgaamţiškumas 
10 metų  

 

GAMINYS 

Garantijos 

objektas ir 

apimtis 

Garantijos 

laikas nuo 

pirkimo datos 

Pretenzijų priėmimo 

sąlygos 

FILTRAS+SUJUNGIMAI 

Filtro bako 

sandarumas. 

Jungiamųjų 

detalių 

sandarumas. 

5 metų 

garantija filtro 

bakui 

Hidraulinė sistema ir, 

pirmiausia, siurblys turi 

uţtikrinti darbinį slėgį ne 

daugiau 1,2 baro. 

Reguliarus filtro atgalinis 

plovimas, siekiant išvengti 

filtro uţpildo sulipimo. 

 

  



DĖMESIO! Toliau nurodytoms problemoms, atsiradusioms dėl netinkamos filtravimo 

sistemos elementų eksploatacijos, garantija yra netaikoma: 

 Pratekėjimai, atsiradę dėl filtro eksploatavimo esant darbiniam slėgiui virš 1,2 baro (per 

daug galingo siurblio naudojimas, filtro uţpildo uţsiteršimas ir t.t.), arba filtras yra 

įrengtas aukščiau vandens lygio, neįrengiant linijų apsauginių ir uţdarymo voţtuvų (ţr. 

filtro montavimo instrukcijas). 

 ABS detalių „įtrūkimas nuo įtampos“ (voţtuvo, verţlių) veikiant paviršiniams 

reagentams, esantiems kai kuriose tepalo rūšyse: tokio tipo detalių negalima sutepinėti.  

 Pastovus smėlio išmetimas iš filtro, jeigu naudojamas smėlis, kai smėlio grūdeliai 

maţesni nei 0,6 mm (mūsų tiekiamas smėlis turi tinkamą smėlio grūdelių dydį).  

GAMINYS 
Garantijos 

objektas ir apimtis 

Garantijos laikas 

nuo pirkimo datos 

Pretenzijų priėmimo 

sąlygos 

SIURBLYS 

Variklio veikimas. 

Hidraulinių 

elementų veikimas 

ir sandarumas. 

2 metai 
Ţr. ţemiau, taip pat 

reguliarus valymas. 

DĖMESIO! Toliau nurodytoms problemoms, atsiradusioms dėl netinkamos siurblio 

eksploatacijos, garantija yra netaikoma: 

 „Sausas“ siurblio veikimas (neuţpildytas vandeniu, kai grubaus valymo filtras 

uţsikimšęs). 

 Siurblio veikimas be grubaus valymo filtro. 

GAMINYS 
Garantijos objektas 

ir apimtis 

Garantijos laikas 

nuo pirkimo datos 

Pretenzijų priėmimo 

sąlygos 

VASARINIS 

UŢDANGALAS 
Atitikimas paskirčiai 2 metai  

REKOMENDUOJAMA! Kai uţdangalas neišvyniotas ant vandens paviršiaus, jį reikėtų 

išdţiovinti, susukti ir padėti saugojimui į tamsią vietą. 

GAMINYS 
Garantijos objektas 

ir apimtis 

Garantijos laikas 

nuo pirkimo datos 

Pretenzijų priėmimo 

sąlygos 

ŢIEMINIS 

UŢDANGALAS 
Atitikimas paskirčiai 2 metai  

REKOMENDUOJAMA! Neįtempkite per stipriai įtempimo troso, kad nenutrauktumėte kilpų. 

Stebėkite vandens kokybę ţiemos metu. Per didelė vandens konservavimo priemonių 

koncentracija, per aukšta arba per ţema pH reikšmė gali sukelti išblukimą arba paţeisti 

uţdangalo medţiagą.  

Kad išvengti pelėsių susidarymo ant uţdangalo kai jis nenaudojamas, prieš dedant uţdangalą 

saugojimui, išdţiovinkite jį ir atsargiai suvyniokite.  

GAMINYS 
Garantijos objektas 

ir apimtis 

Garantijos laikas 

nuo pirkimo datos 

Pretenzijų priėmimo 

sąlygos 

TECHNINĖS 

PRIEŢIŪROS 

PRIEDAI 

Atitikimas paskirčiai Garantija netaikoma  

 


