GARANTIJA
Mūsu uzņēmums tika izveidots ar mērķi radīt produktus no augstvērtīgām stiklaplasta izejvielām un
nodrošināt mūsu pircējam labāko iespējamo apkalpošanu, sākot no preces iepazīšanas un pasūtījuma
veikšanas līdz produkta piegādei un uzstādīšanai.
Tādēļ SIA “Zīmes” garantē visu produktu atbilstību vispārējiem kvalitātes standartiem.
Tāpat SIA “Zīmes” piešķir 3 gadu garantiju karogu mastiem un apliecina - jebkurš bojājums, kas radies
ražošanas procesa gaitā vai kāda materiāla nepilnības rezultātā, tiks novērsts vai produkts tiks nomainīts pret
jaunu (gadījumos, kad bojājums nav novēršams) nekavējoties pēc paziņojuma par nepilnību saņemšanas.
Aicinām Jūs vienmēr vērsties pie SIA “Zīmes” ar jebkuru radušos jautājumu par iegādātā produkta
pārvietošanu, uzstādīšanu, lietošanu, labošanu vai nolietojušos detaļu nomaiņu, lai tas kalpotu iespējami ilgi
un efektīvi.
Tālāk redzamajā tabulā norādīti ieteicamie karogu mastu un karogu proporcionālie izmēri.
Karoga masta augstums, metros

Ieteicamie karoga izmēri, cm

6m
7-9 m
10 m

100 * 200 cm
130 * 260 cm
165 * 330 cm

12 m

165 * 330 cm

Garantija neietver:
 karogu mastu detaļu normālo nolietojumu (karoga, auklas, armatūras),
 no ražotāja neatkarīgu ārēju apstākļu (force-majeure) radītu zaudējumu kompensēšanu,
 zaudējumus, kas radušies produktu nepareizi transportējot, gadījumos, ja piegādi/pārvietošanu neveic
SIA “Zīmes”,
 remontu gadījumā, ja to neveic SIA “Zīmes”,
 jebkurus zaudējumus, ko bojāts karoga masts radījis citām personām, objektiem,
 iespējamu bojāta karoga masta transportēšanu ražotājam labošanai vai apmaiņai.
Karoga masta ekspluatācijas noteikumi:
1. Periodiski jāveic vizuāla pārbaude karoga pacelšanas sistēmai, auklai, kā arī masta uzgalim.
2. Karoga masta kopšanas procedūras veikt tad, kad uz tā novērojami netīrumi, ar ūdeni vai sausā
veidā.
3. Karogu nolaist gadījumā, ja vēja ātrums pārsniedz 20 m/sek.
4. Karoga mastu nolaist, ja vēja ātrums pārsniedz 35 m/sek.
5. Karoga masts ir jānolaiž, ievērojot sekojošo instrukciju:
a) Pakāpeniski jāatslogo uzgriežņi ar uzgriežņu atslēgu.
b) Darbības jāveic vismaz divām personām. Vienam- ar rokām pieturot vertikālā stāvoklī esošu
mastu, otram- atslogojot uzgriežņus, tos noņemot.
c) Abām personām vienlaicīgi stabilizējot karoga mastu, tas pakāpeniski jānovirza horizontālā
stāvoklī.
d) Kategoriski aizliegts pirms karoga masta nolaišanas izņemt masta daļu savienojošo asi.
Priecājamies, ka izvēlējāties mūsu produktu!

