
                                                                                                   

 
                                                                                                     

      

 

  

   

           

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 Lomanco: BIB14, BEB14 BIB12, GT12, IB8, TIB14, TIB12, VP 8, BIB8 včetně barevných 

verzí.  

Typová řada příslušenství Lomanco: Regulační klapka K, Rozdvojka R, Univerzální základna, Základna pro 

prodloužení, Prostupová manžeta, Prodlužovací potrubí, Instalační sada, EVL, ENERGO.  

 

Záruka na funkci samotížné ventilační turbiny Lomanco se poskytuje 

na dobu 15 let 

Záruka na ventilátory EVL a příslušenství Lomanco se poskytuje 

 na dobu 2 let. 
 

Popis funkce: funkcí u hlavice LOMANCO se rozumí plynulá rotace hlavice bez trhavého pohybu a rázů.  

 

Výjimky:  
Záruka se nevztahuje mimo jiné na neodbornou montáž, nevyvážení hlavice do roviny, neukotvení dílů 

kloubu proti pohybu a nevyrovnání házející hlavice při rotaci. Dále 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 vzduchu o teplotě vyšší než 70°C .  

 

Záruka lze uplatnit pouze na sortiment Lomanco distribuovaný dovozcem na trh, s doložením původu 

zboží (faktury/ daňového dokladu od dodavatele, případně přímo od dovozce) a s viditelně označením 

štítkem originality umístněném uvnitř hlavice.  

Záruka platí ode dne vystavení a zaplacení celé částky dle faktury.  

 

Pro uplatnění záruky je třeba doložit daňový doklad o koupi zboží!!!  
 

Výhradní dovozce z USA,  

ABC - American Bohemian Corporation s.r.o.  

info@lomanco.cz, + 420 545 234 444 
Ledárenská 57, 620 00 Brno IČO: 60728159, DIČ: CZ61728159  

   


