
 

 

UAB “GAMPRE”  

Įmonės kodas: 302497664;  PVM mokėtojo kodas: LT100005350813   

Adresas: Dūmų g. 3b-102, LT 11119, Vilnius, Lietuva 

Atsiskaitomoji saskaita; SEB Bankas, LT077044060007479060 

Tel. nr: +370 69331811, +370 62600889; el.p. info@gampre.com; www.gampre.com 

 

 
 

 

 

 

 

Šiltnamio “SANUS” garantijos sąlygos: 

 
UAB “GAMPRE” (Įmonės kodas: 302497664, buveinės adresas: Dūmų g. 3b-102, LT -11119, 

Vilnius) taiko tokias garantijas šiltnamiui “SANUS”: 

Aliuminio  konstrukcijai  - 5 metai. 

Polikarbonato stogo ir sienų dangai -5 metai. 

Rankenoms, vyriams, varžtams -2 metai 

 

UAB “GAMPRE” garantiniu laikotarpiu įsipareigoja: 

Nemokamai pašalinti trūkumus ir defektus, atsiradusius dėl gamybinio broko. Gaminiai ar jų dalys, 

pripažinti nenaudotinais dėl paslėptų gamybos neatitikimų, remontuojami arba dalys keičiamos 

naujomis, nemokamai. Garantiniu laikotarpiu atsiradę defektai ištaisomi per papildomai suderintą 

laiką, bet ne ilgesnį kaip 2 savaitės, esant palankioms darbui oro sąlygoms. 

Garantija netaikoma: 

• jei šiltnamis buvo surinktas nesilaikant gamintojų nustatytų reikalavimų ir surinkimo 

instrukcijos; 

• dėl netinkamos gaminio eksploatacijos; 

• dėl papildomų įrenginių ar kitokių konstrukcijų montavimo, po objekto darbų priėmimo – 

perdavimo akto pasirašymo (jei buvo užsakyta montavimo paslauga); 

• .dėl mechaninio, cheminio ar kitokio neigiamos įtakos turinčio poveikio; 

• dėl gamtos bei kitokių aplinkos poveikio padarinių, kurių numatyti nebuvo įmanoma, bet 

kurie turėjo įtakos netinkamam šiltnamio naudojimui; 

• natūraliam nusidėvėjimui (polikarbonato spalvos pokyčiui, aliuminio spalvos pokyčiui). 

 

 

 

Su garantijos sąlygomis susipažinau: 

 

 

 

 
(vardas, pavardė, parašas, data) 
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Rekomendacijos:  
Rekomenduojama kiekvieną rudenį atlikti šiuos šiltnamio apžiūros darbus: 

• nuraukite visus užsilikusius augalus, piktžoles ir atidžiai juos apžiūrėkite -tik sveiki, ligų nepaliesti augalai gali 

būti naudojami kompostavimui; paprastai rekomenduojama pomidorų stiebų nekompostuoti dėl vis dar plačiai 

paplitusio pomidorų maro, jie turėtų būti sudeginami; taip išvengsite grybelio ir pelėsių. 

• išvalykite visas šiukšles, nukritusius lapus ir pan., taip sumažinsite tikimybę šiltnamyje apsigyventi graužikams 

šaltuoju metų laiku. 

• nuimkite visas augalų parišimo virves, kurias naudojote augalams prilaikyti; rekomenduojama jas naudoti tik 

vienus metus, taip išvengsite galimų ligų. 

• atidžiai išplaukite šiltnamį iš vidaus ir iš lauko, nuo viršaus link apačios. Jei visi augalai buvo sveiki, pakanka 

šiltnamį išplauti šiltu vandeniu su muilu, atidžiai nutrinant visas sunkiai prieinamas vietas (kampus, kraigą, 

duris).  Jei jaučiate, kad dalis augalų “sirgo”, patartina plovimui naudoti desinfektantą (galite įsigyti bet kurioje 

sodo prekių parduotuvėje), svarbu, kad jo sudėtyje nebūtų baliklio, galinčio pakenkti polikarbonato dangai. 

Polikarbonato dangai  šveisti naudokite šluostes, apsaugosite paviršius nuo susibraižymo, o aliuminio 

profiliams -šepečius. Būtinai labai atidžiai perplauti visą šiltnamį vandeniu, negailėkite vandens, pilkite jo 

daug.  

• atlikite “generalinę” šiltnamio apžiūrą -įsitikinkite, kad nėra įskilusių/ įtūkusių dangų (polikarbonato), jei tokių 

pastebite -pakeiskite. Patikrinkite, ar šiltnamio durys pilnai užsidaro, varstančiąsias dalis galite sutepti alyva. 

Tikėtina, kad šiltnamyje naudojote automatinius stoglangius– prieš žiemą pakėlimo cilindrus privaloma išsukti, 

švelniai nuvalyti, o patį langelį pritvirtinti prie šiltnamio konstrukcijos, kad rudeniniai vėjai jo nesudaužytų 

(galima tai padaryti paprasčiausia virvute). Jei turite automatinę augalų laistymo sistemą, reiktų ją pilnai 

išplauti, “išpūsti” vandenį ir suvynioti iki pavasario. 
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