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SUMMIT pirties krosnys yra skirtos garinėms šildyti. Sukurtos aukštųjų technologijų pagalba, kad 

būtų išlaikytas gaminio ilgaamžiškumas. Krosnių konstrukcija išsiskiria sunkia akmens dėtuve, kuri 

išgauna smulkiadispersinį garą bei ilgai išlaiko šilumą. 

SUMMIT krosnelės skirtos individualiam naudojimui. 
Svarbu! Pirties krosnelę prie kamino turėtų prijungti tik specialistas. 
 
KAIP PASIRINKITI TINKAMĄ SUMMIT MODELĮ? 
 
Šioje instrukcijoje pateikiamos montavimo instrukcijos modeliams: OPEN apmūryti, OPEN su tinklu 
akmenims, EXTENDED apmūryti, EXTENDED su tinklu akmenims, EXTENDED su muilo akmens 
apdaila. Atidžiai vykdykite instrukcijas, skirtas jūsų pasirinktam modeliui. 
 
Išmatuokite savo garinės dydį ir padauginkite jos ilgį, plotį ir aukštį (metrais). Pridėkite prie gauto 
skaičiaus, jei: 
• jūsų garinė pirtis iš rąstų +3m3 

• pirtis neturi papildomo patalpų šildymo šaltinio +3-5m3 (priklauso nuo dydžio) 
• yra langas +1-3m3 (priklauso nuo dydžio) 
• yra durys iš stiklo +2m3 
• besinaudojančių žmonių skaičius viršija 4-5, pridėti +2-4m3 

Visų šioje instrukcijoje pateiktų modelių krosnys SUMMIT tinka garinėms pirtims 18-25m3. 
 
SUMMIT OPEN - ketaus krosnis, skirta apmūryti; 
SUMMIT OPEN su tinklu akmenims – ketaus krosnis paruošta naudojimui. Pirties krosniai reikalingi 
pirties akmenys; 
SUMMIT EXTENDED – krosnis, skirta apmūryti arba papildomai komplektuojama su muilo akmens 
apdaila. Uždarai akmens dėtuvei reikalingi papildomai 40kg pirties akmenų; 
SUMMIT EXTENDED su tinklu akmenims - krosnis paruošta naudojimui. Pirties krosniai reikalingi 
pirties akmenys. Uždarai akmens dėtuvei reikalingi papildomai 40kg pirties akmenų. 
SUMMIT muilo akmens apdaila skirta komplektuoti kartu su SUMMIT EXTENDED krosnimi. 
 
PIRTIES KROSNIŲ SUMMIT SPECIFIKACIJA 
Pirties krosnių specifikacijos pateiktos 1 lentelėje. 

1 lentelė 

 SUMMIT OPEN SUMMIT EXTENDED 

Garinės dydis <25 m3 <25 m3 

Krosnies tipas malkinė malkinė 

Malkų ilgis  40 cm 40 cm 

Durelių tipas  padidintas padidintas 

Durelių stiklo dydis (plotis x aukštis) 315 х 252 mm 315 х 252 mm 

Krosnies medžiaga ketus Ketus/plienas 

Krosnies svoris 190 kg 208 kg 

Tinklo akmenims medžiaga plienas plienas 

Tinklo akmenims svoris 24 27 kg 

Akmenų talpa tinkle 140 kg 180 kg 

Akmenų talpa EXTENDED uždaroje dėžėje n/a 40 kg 

Dūmtraukio diametras 115 mm  115 mm 

 

http://www.summitstoves.lt/


SUMMIT pirties krosnelių matmenys žr. 2 lentelę (mm) 

 

 
              
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
2 lentelė 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUMMIT OPEN su tinklu akmenims, SUMMIT EXTENDED su tinklu akmenims ir SUMMIT muilo 
akmens apdailos išmatavimai pateikti žemiau 3 lentelėje. 
 

 
 
 
 
 
 

             3 lentelė 

SUMMIT OPEN su tinklu akmenims (L-ilgis x W-plotis x H-aukštis) 520 x 600 x 680 mm 

SUMMIT EXTENDED su tinklu akmenims (L-ilgis x W-plotis x H-aukštis) 520 x 600 x 880 mm 

SUMMIT muilo akmens apdaila (L-ilgis x W-plotis x H-aukštis) 560 x 640 x 930 mm 

 
Svarbu! 500mm dūmtraukio ketaus vamzdis neįeina į SUMMIT EXTENDED modelius. 
Rekomenduojama įsigyti papildomai. 
 
Krosnies ir dalių matmenys gali šiek tiek skirtis nuo nurodytų lentelėje. 
 
MONTAVIMO INSTRUKCIJA 
 
Išimkite pakuotę ir patikrinkite, ar yra visos krosnies dalys. Vizualiai patikrinkite krosnies dalių būklę. 
Krosnelės montavimą turi atlikti ne mažiau kaip du žmonės. 
 
Produktas turi būti sumontuotas kaip visas komplektas. SUMMIT OPEN dalis žr. 1 pav. 
 
 

 
1 pav. 

 
1 - pagrindas; 2 - 4 - šoninės sienos; 5-6 - grotelės; 7 – ortakis; 8 - liepsnos barjeras; 9 – akmens 
dėtuvė; 10 – kaminėlis; 11 – pakuros durelės, sumontuotos su portalo prailginimu ir priekine sienele. 
 
SUMMIT EXTENDED modelis komplektuojamas kartu su garo generatoriaus dėže ir garo durelėmis 
ant akmens dėtuvės (žr. skyrių Summit Extended surinkimo instrukcija) 
 
Kiekviename modelyje rasite 1vnt karščiui atsaprų hermetiką +15000C, 2vnt M8 srieginius strypus 
su veržlėmis ir poveržlėmis. 
 
Krosnies ir dalių išvaizda gali skirtis nuo nurodytos šiame vadove. 
  

A 393 

B 405 

C 454 

D 190 

E 297 

F 558 

G 504 

H 108 

I 330 

J 341 

K 501 



SUMMIT OPEN SURINKIMO INSTRUKCIJA 
 

1. Padėkite pakuros dureles (11a) ant horizontalaus 
minkšto paviršiaus išorine puse žemyn. Sumontuokite 
reikiamą skaičių portalo prailginimų (11b), prieš tai užtepę 
karščiui atspariu hermetiku pakuros durelių ir portalo 
prailginimo sandūras, taip pat tarp prailginimų (jei 
sumontuotas daugiau nei 1 portalo prailginimas). Uždėkite 
priekinę sienelę (11c) ant  sujungtų prailginimo/-ų su 
pakuros durelėmis prieš tai užtepę karščiui atspariu 
hermetiku, sutvirtinkite M8 srieginiu strypu. M8 strypas 
montuojamas srieginėse skylėse priekinėje sienelėje ir 
pakuros durelėse. Pakuros durelės, sumontuotos su portalo 
prailginimu/-ais ir priekine sienele pristatomos baigiant 
montuoti krosnį (žr. 4 punktą). 
 
2. Padėkite krosnies pagrindą (1) ant lygaus paviršiaus. Ant 
pagrindo sienų įstatymo vietose užtepkite 3-4 mm storio 
karščiui atsparaus hermetiko sluoksnį. Užtepkite hermetiku 
vertikalius griovelius galinėje sienelėje (3). Sumontuokite 
pirmą šoninę (2), paskui galinę sienelę (3) ir galiausiai 
likusią šoninę sienelę (4) tvirtai prie pagrindo. 
 
3. Įstatykite grotelių rėmą (5) ant apatinių šoninių sienelių 
iškyšų, groteles (6) įdėkite rėmo angoje. Įstatykite ortakį (7) 
į grotelių rėmo griovelį taip, kad ji būtų prispausta prie 
vidinės galinės sienelės (3) krašto ir būtų tarp dviejų vidinių 
galinės sienelės auselių. Ortakio iškyšos turi būti apačioje ir 
remtis į grotelių rėmą. 
Tada sumontuokite liepsnos barjerą (8) ant šoninių sienelių 
viršutinių briaunų lygiu paviršiumi į viršų. Rodyklė ant 
liepsnos barjero rodo kryptį krosnies durelių link.  

Užtepkite karščiui atspariu hermetiku akmens dėtuvės (9) 
apatinius griovelius per visą perimetrą. Prilaikykite šonines 
sienas ir uždėkite akmens dėtuvę ant 3 sumontuotų šoninių 
sienų. 
 
4. Ant priekinės sienos (11c) griovelių užtepkite karščiui 
atsparų hermetiką. Priekinę sienelę apatiniu kraštu uždėkite 
ant krosnelės pagrindo, pakelkite priekinį akmens dėtuvės 
kraštą, stipriai prispauskite priekinę sienelę prie šoninių 
sienelių kraštų ir nuleiskite akmens dėtuvę. 
 
5. Užtepkite kaminėlio (10) kraštus karščiui atspariu 
hermetiku ir sumontuokite prie akmens dėtuvės. 
 
Norėdami surinkti krosnį su tinklu, tinklą aplink krosnį 
uždėkite vienodais atstumais tarp kraštų. 

 
SUMMIT ketaus krosnies surinkimo vadovas. 

Nuskenuokite šį QR kodą 
 
 

SUMMIT EXTENDED SURINKIMO INSTRUKCIJA 
 

 
1. Sumontuokite krosnį pagal aukščiau pateiktas instrukcijas ir 

uždėkite garo generatoriaus dėžę. 
 
2. Įstatykite durų rėmą į garo generatoriaus dėžės angą. 

Pritvirtinkite naudodami pridedamus tvirtinimo elementus. 
 

Svarbu! 500mm dūmtraukio ketaus vamzdis neįeina į SUMMIT 
EXTENDED modelius. Rekomenduojama įsigyti papildomai. 
Įsigytas 500mm ketaus dūmtraukis įstatomas vietoje kaminėlio ir tik 
po to, kai uždėsite garo generatoriaus dėžę, prieš tai užtepę 
karščiui atspariu hermetiku akmens dėtuvės kamino angos kraštus.  
 
Norėdami surinkti krosnį su tinklu, tinklą aplink krosnį uždėkite 
vienodais atstumais tarp kraštų. 
 

Krosnies ir dalių išvaizda gali skirtis nuo nurodytos šiame vadove. 
 
MUILO AKMENS APDAILOS SURINKIMO INSTRUKCIJA 
 
Veiksmingiausią krosnelės veikimą ir bet kokius režimus garinėje užtikrina natūralaus muilo akmens 
apdaila. Ji leidžia reguliuoti karšto oro konvekcinio srauto intensyvumą nuo maksimalaus šildymo 
režimo (atvertomis durelėmis ant akmens apdailos) iki visiško konvekcijos sustabdymo, pasižymi itin 
švelniu šiluminiu režimu ir aukštomis šilumos kaupimo savybėmis, kad išlaikytų temperatūrą.  
 
Gaminio surinkimas atliekamas pakopomis, 3 pakopų eiliškumas sužymėtas ant apdailos dalių ir 
atitinka puses nurodytas paveikslėlyje (B – galas, L - kairė, F – priekis, R – dešinė). Pirmasis žymuo 
nurodo pusę, o antras skaitmuo pakopos lygmenį . 
 

1. Šoninės sienos pradedamos dėti nuo angos 1-os 
pakopos pagal laikrodžio rodyklę.Surinkimas prasideda nuo 
angos atramų montavimo B1 ir bloko dalies numerio L1, 
toliau pagal numeraciją (F1, R1). Dalys sujungiamos viena 
su kita naudojant tarp eilių sumontuotas tvirtinimo detales 
(yra komplekte). Visos muilo akmens dalių  detalės yra 
pažymėtos, kad būtų nurodyta pakopa ir montavimo kryptis. 
 
2. Tokia tvarka ant pirmos pakopos tvirtinama antroji (B2, 
L2, F2, R2) ir po to trečioji pakopa. 
 
3. Viršus sudarytas iš keturių dalių, kurių dvi apbglėbia 
dūmtraukį (U1, U2), kitos – dureles (U3, U4). Montuojamos 
tvirtinimo detalėmis. Durelių rėmas tvirtinamas iš SUMMIT 
EXTENDED modelio su tvirtinimo detalėmis. Pritvirtinkite 
naudodami pridedamus tvirtinimo elementus. 
 

Surinkę apdailą paviršių nuvalykite drėgna šluoste, kad pašalintumėte talko dulkes. 
 
Svarbu! Apdailos akmuo yra minkšta uoliena - talkochloritas. Būkite atsargūs išpakuodami ir 
montuodami apdailos dalis, saugokite nuo kritimo ir įbrėžimų. Jei išpakavimo metu pastebėsite, kad 
akmuo buvo pažeistas, palikite jį pakuotėje ir nufotografavę defektą susisiekite su pardavėju. 
 
Muilo akmens apdailos montavimą rekomenduojama atlikti vieną kartą, nes demontavimas gali 
sugadinti muilo akmens dalis. Gamintojas neprisiima atsakomybės už neatsargaus montavimo ir 
demontavimo defektus. 
 



KROSNELĖS PRIJUNGIMAS PRIE KAMINO 
 
Krosnelę prie kamino sistemos leidžiama prijungti tik sertifikuotam specialistui. Dūmtraukio 

skersmens matmenys nurodyti 1 lentelėje. 

 

Sekite dūmtraukių gamintojų technines specifikacijas, montuojant kaminą prie pirties krosnies. 

Įrengus dvisienį didelės masės kaminą privaloma jį sutvirtinti su kamino tvirtinimo detalėmis, kad 

sumažinti svorio apkrovą pirties krosnelei. 

 

Dėl unikalaus dviejų degimo kamerų konstruktyvo SUMMIT pirties krosnys užtikrina didelę degimo 

trauką, dėl šios priežasties svarbu dūmtraukių sistemoje montuoti kamino sklendę, kad 

sureguliuotumėte degimo srautą ir sumažintumėte krosnelės degimo apkrovas. Sklendė pasitarnaus 

ir mažinant malkų sąnaudas. 

Svarbu! Ketaus sklendė nekomplektuojama su SUMMIT modeliais. Rekomenduojama įsigyti 

papildomai. 

 

PIRTIES AKMENŲ NAUDOJIMAS 

Krosniai naudojami tik pirties akmenys. 

Pirties krosnys SUMMIT, skirtos naudoti su tinklu, turi būti užpildytos pirties akmenimis. 

 

Pirties krosnys, skirtos apmūrijimui arba akmens apdailai, nėra užpildomos pirties akmenimis tarp 

akmens apdailos ir krosnies šoninių sienų. Montuojant apdailą su SUMMIT EXTENDED modeliu, 

pirties akmenys dedami tik į uždarą garo generatoriaus dėžę. Montuojant apdailą su SUMMIT 

OPEN modeliu, pirties akmenys dedami tik ant akmens dėtuvės. 

 

Pirties akmenys tinkle turi būti klojami 1-2 sluoksniais tarp krosnies šoninių sienų ir tinklo. Akmenys 

turi būti vidutinės frakcijos, kad tarp jų galėtų cirkuliuoti oras. 

• Prieš klojant akmenis būtina švariai nuplauti. 

• Rekomenduojamas akmenų skersmuo 7-15 cm tinke. 

• Akmenys tarp išorinio krosnies paviršiaus ir tinklo turi būti sukrauti arti vienas kito. 

• Rekomenduojama į garo generatoriaus dėžės apatinė sluoksnį dėti smulkesnės frakcijos 

pirties akmenis 5-7cm skersmens, vidurinį – 7-10cm, viršutinį – 10-15cm. 

• Pirkėjas atsako už keraminių akmenų naudojimą pirties krosnyje. 

SAUGŪS ATSTUMAI 

Krosnis priklauso prietaisų kategorijai su degančiu paviršiumi, ketaus paviršiaus temperatūra 

priklauso nuo kūrenimo intensyvumo. Akmens dėtuvė pasiekia +450-5500c temperatūrą, ketaus 

krosnies šoninių sienų - iki +5000c,  pirties akmenys tinkle - iki 2500c. Nerekomenduojama kūrenti 

be privertos sklendės, nes ketaus šoninės sienos gali pasiekti +6000c temperatūrą. SUMMIT muilo 

akmens apdaila pasiekia iki 1200c temperatūrą. 

1. DEGIOS MEDŽIAGOS. Mažiausias atstumas tarp krosnies šoninio paviršiaus (tinklo su 

akmenimis arba muilo akmens apdaila) iki degių medžiagų paviršių turi būti ne mažesnis 

kaip 500 mm, mažiausias atstumas virš krosnies – 600 mm. 

2. NEDEGIOS MEDŽIAGOS. Mažiausias atstumas tarp krosnies šoninio paviršiaus (tinklo 

su akmenimis arba muilo akmens apdaila) iki nedegių medžiagų paviršių turi būti ne 

mažesnis kaip 150 mm, mažiausias atstumas virš krosnies – 600 mm. 

Pirties krosnį galima montuoti tik į sieną, pagamintą iš ugniai atsparios medžiagos. Draudžiama 

pirties krosnį montuoti patalpoje, kuri neatitinka priešgaisrinės saugos reikalavimų. 

Grindys, pagamintos iš degių medžiagų, turi būti apsaugotos nuo ugnies po krosnimi durimis 

metaliniu lakštu. 

Rekomenduojama krosnį pakelti 100-150mm aukščio platforma nuo garinės grindų lygio, 

patogesniam krosnies eksploatavimui dėl malkų įdėjimo į krosnies pakurą iš priepirčio. 

PIRTIES VĖDINIMAS 

Siekiant užtikrinti pakankamą deguonies ir gryno oro tiekimą, pirties vėdinimas turi būti kuo 
efektyvesnis. Patartina gryną orą nukreipti į garinę iš angos po krosnele. 
Angoje po krosnimi turi būti reguliuojama sklendė, kuri atidaroma pradedant naudotis pirtimi. 
 
Oro ištraukimo ventiliacijos sistema turėtų būti sumontuota priešingoje nuo oro padavimo po 
krosnimi sienoje bent 20-40 cm virš grindų. Viršutinėje ventiliacijos sistemos dalyje 
rekomenduojama įrengti sklendę. 
 
SUMMIT AIR SAUNA pirties vėdinimo sistema geriausiai dera su SUMMIT pirties krosnimis. 
 

SUMMIT PIRTIES KROSNIES NAUDOJIMO REKOMENDACIJOS 

 

• Pirmą kartą naudojant pirties krosnį būtina 2-4 valandas prakūrenti lauke arba pirtyje, saugiais 

atstumais tarp degių paviršių, sumontavus kaminą, pravėrus langus, duris ir gerai pravėdinti. Visus 

kitus kartus, kūrenant krosnį galima iš karto naudotis pirtimi. Prieš naudojimą krosnies su SUMMIT 

muilo akmens apdaila būtina 2 kartus prakūrenti krosnies komplektą po 2 valandas su 50% malkų 

užkrovos. Tokiu būdu pašalinsite drėgmę, kuri gali būti akmenyje. Prieš pirmą kartą kūrendami 

krosnelę montavimo vietoje, įsitikinkite, kad krosnelės, dūmtraukio ir apsauginių priešgaisrinių 

konstrukcijų montavimas atliekamas griežtai laikantis gamintojų techninių specifikacijų reikalavimų. 

• Įsitikinkite, kad kūrenimo patalpoje patenka oras, kad išvengtumėte dūmų patekimo į vidų. 

• Ketaus akmens dėtuvė yra masyviausia krosnies dalis ir atlieka pagrindinę garo generavimo 

funkciją. Akmens dėtuvė kaitinama tiesiogine ugnimi iki aukštų temperatūrų, kad gautų aukštos 

kokybės garus, sukaupia daug šiluminės energijos, dėl kurios gali atlaikyti tiesioginius vandens 

smūgius. Akmens dėtuvės šiluminė energija ir šilumos laidumas leidžia palaikyti aukštą paviršiaus 

temperatūrą ir generuoti beveik neribotą kiekį kokybiško garo. Norint padidinti šilumą 

akumuliuojančią masę ant akmens dėtuvės dugno, rekomenduojama 1 sluoksniu kloti specialius 

ketaus liejinius. 

• Bent du kartus per metus patikrinkite akmenų būklę – ar jie netrupa, ar neatsirado įtrūkimų. Jei 

aptinkami defektai, pažeistus akmenis reikia pakeisti. Rekomenduojama naudoti akmenis iš 

serpentinito, žadeito, gabro-diabazo, aviečių kvarcito, talkochlorito ir kt. 

• Užkūrus krosnį reikia šiek tiek laiko, kad susidarytų stabili stipri trauka. Pirmą valandą kūrenti 

reikia intensyviai su pakankamai smulkiomis malkomis – 3/4 pakuros talpos užkrova. Pakartoti antrą 

kartą su tokia pačia pakuros talpos užkrova. 

• Tinkamiausios malkos – sausas beržas. Nekūrenkite vien kietmedžiu kaip ąžuolas, uosis 

(galima pamaišyti su minkštesniais lapuočiais). Nerekomenduojama kūrenti spygliuočių medienos. 

• Jei yra oro padavimas po krosnimi iš lauko ar priepirčio, jis kūrenimo metu turi būti uždarytas. 
Taip pagreitinsite krosnies įšilimą bent du kartus. 

• Jei turite oro ištraukimo ventiliacijos sistemą, ją taip pat uždarykite pirminio kūrenimo metu. 

• EXTENDED modelio garo generatoriaus dėžės durelės turi būti atidarytos kurenant pirtį, kad 
pagreitintų prišildymą garinės konvekcijos būdu. 

• Garinė jau būna paruošta ir galima eiti pirtintis, kai temperatūra pasiekia 40-500C temperatūrą. 
Kamino sklendę rekomenduojame pridaryti, taip sutaupysite malkų sąnaudas, kurių pakanka ¼ 
pakuros užkrovos palaikyti degimą.  

• Užpylę kelis kaušus vandens jūs pakelsite 5-100C temperatūrą ir drėgmę 20-30%. Jei eisite į 
garinę esant 600C temperatūrai, jūs nebeturite galimybės ženkliai pakelti drėgmės. 

• Pasiekus reikiamus temperatūros ir drėgmės rodiklius, uždarytos SUMMIT EXTENDED garo 
generatoriaus dėžės durelės sustabdo oro konvekciją ir toliau išlaikomas norimas temperatūros ir 
drėgmės santykis. 

• Rekomenduojama 2 kartus per metus išsivalyti krosnies liepsnos barjerą ir grotelių rėmą su 
grotelėmis. 

 



 
ĮSPĖJIMAS! 

• Pirties krosnelę galima naudoti tik tada, kai ji tinkamai užpildyta akmenimis; 

• Laikyti sausai ir gerai išdžiovinti po naudojimo; 

• Neuždenkite krosnies – tai sukelia gaisro pavojų; 

• Nelieskite veikiančios krosnelės, ji gali nudeginti; 

• Garams gaminti galima naudoti tik šiltą vandenį iš čiaupo; 

• Pirties akmenims užpilti rekomenduojama vandens kaušu su ilga rankena iki 300ml; 

• Kurenkite sausas malkas, geriau beržas, liepa, juodalksnis, venkite kietmedžių kaip ažuolas, 

uosis; 

• Pirties durys visada turi atsidaryti į išorę; 

• Nenaudokite pirties jokiam kitam tikslui, nei ji skirta; 

• Pirties patalpoje neįrenkite daugiau nei vienos krosnelės; 

• Neskiestos pirties esencijos ir pan. gali užsidegti, kai pilamos tiesiai ant akmenų; 

• Draudžiama dėti druskos briketus į/ant krosnelės ir tinklo; 

• Nepalikite mažų vaikų pirtyje be priežiūros; 

• Mėgaukitės pirtimi tol, kol jums patogu; 

• Laikykite šią informaciją saugioje vietoje. 

GARANTIJA 
 
Pirkėjas turi perskaityti vartotojo instrukciją ir laikytis pateiktų nurodymų. Gaminio pažeidimas, 
atsiradęs dėl instrukcijų ir reikalavimų nesilaikymo, netenka garantijos. 
 
Nustačius gaminio defektus pirkėjas turi teisę reikalauti prekę pataisyti ar pakeisti. Reikalavimai turi 
būti pateikti ne vėliau kaip per 5 metus nuo gaminio įsigijimo ketaus detalėms ir 2 metus dėl plieno 
dalių. Pateikiant garantijos reikalavimus reikia pateikti pirkimo kvitą. Gamintojo garantija 
komerciniam naudojimui yra 2 metai nuo pardavimo datos tik ketaus dalims. 
 
Pirkimo kvitas yra garantijos dokumentas. 
 
Garantijos sąlygos 
 

• garantija taikoma tik SUMMIT ketaus ir plieno dalims, kurios buvo naudojamos pagal 
instrukciją; 

• garantija netaikoma grotelėms, grotelių rėmui ir ugnies barjerui, kuriems defektai gali 
atsirasti dėl netinkamo naudojimo; 

• garantija netaikoma stiklui, sujungimo dalims (pvz., varčiose, rankenėlėse), medinei 
rankenai. 

• garantija netaiko SUMMIT muilo akmens apdailai. 

• Gamintojas turi teisę nevykdyti garantinių įsipareigojimų, jei naudojama ne originali SUMMIT 
muilo akmens apdaila. 

• garantija netaikoma susidėvėjimui, atsirandančiam dėl natūralaus naudojimo (korozija, 
subraižymai). 

• garantija netaikoma, jei: 

• žala ar defektai atsirado dėl transportavimo ar kitų gamintojo nekontroliuojamų 
veiksmų; 

• gaminys buvo sugadintas dėl pirkėjo neatsargumo arba perkrovos; 

• gaminys neteisingai sumontuotas; 

• produktas buvo kaip nors modifikuotas; 

• garantinis laikotarpis pasibaigęs; 

• prarastas pirkimo kvitas. 
 
Naujausius atnaujinimus rasite mūsų svetainėje www.summitstoves.lt 
 

http://www.summitstoves.lt/

