
 
 

          
 

Z Á R U K A 
na funkci 

ventilační turbíny LOMANCO 
 
Princip činnosti: samotížná ventilační turbína Lomanco pracuje na principu:  
- proudění vzduchu v povětří 
- rozdílu vnitřní a venkovní teploty – způsobeného rozdílem měrných hmotností vzduchu 
 
Popis výrobku: Účinnou složkou samotížné ventilační turbíny je rotující část, složena z 
lopatek, které svým tvarem zajišťují odtah podtlak a odtah vzduchu. Lopatky jsou osazeny na 
bezúdržbových ložiskách zalisovaných v plastových pouzdrech zajišťujících bezhlučný chod. 
Tvar lopatek brání průniku vody. 
 
Funkce výrobku: samotížná ventilační turbína Lomanco svoji rotací – odsáváním - 
omezuje vznik kondenzátu a vznik plísní a tím poškození střešního pláště. Zajišťuje rovněž 
aktivní odvětrání interiéru. 
 
Typová řada: BIB14, BIB12, GT12, IB8, TIB14, TIB12, včetně barevných verzí. 
Pro uplatnění záruky je třeba doložit daňový doklad o koupi zboží!!! 
 

Záruka na funkci samotížné ventilační turbiny Lomanco se poskytuje  
na dobu 15 let

 
Popis funkce:   funkcí  se  rozumí  plynulá  rotace  samotížné  hlavice  bez trhavého pohybu 
a rázů.  
 
Vyjímky: 
Záruka se nevztahuje na jakékoliv poškození způsobené nevhodnou manipulací, nevhodným 
použitím, mechanickým poškozením a poškozením způsobeným nadměrným znečištěním. 
Rovněž se nevztahuje na použití v nadměrně agresivním a prašném prostředí. Turbíny nejsou 
určeny k odvětrání při vyšších teplotách než cca. 70°C . 
Záruka lze uplatnit pouze na ventilační turbíny Lomanco dovezené naší firmou, s doložením 
původu zboží (faktury od ABC).  
Záruka platí ode dne vystavení a zaplacení celé částky dle faktury. 
 
Datum prodeje: viz.faktury. 
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