
 

 

 

Garantijas noteikumi karogu mastiem no stikla šķiedras 
 

Kompānijas AS «Flagmore» karogu masti tiek ražoti no augstas kvalitātes izejvielām, ražotām 

Rietumeiropā, vadoties pēc zviedru tehnoloģijām, kuras pilnībā atbilst starptautiskam Eirokodam E.Winload Static 

Action 1991, kurš tiek piemērots karogu mastiem. 

Garantijas 

5 (gadu) gadu garantija karogu mastiem, 1 gada garantija – pārējam aprīkojumam. Garantija ietver sevī 

bojājumus, kuri radušies ražošanas procesā vai karoga materiāla dēļ, un kuri ir izraisījuši mehānisma bojāšanu vai 

karoga masta izmantošanu par neiespējamu. 
 

Garantija netiek piemērota: 

1. transportēšanai, glabāšanai, nepareizai uzstādīšanai un zaudējumiem, kurus ir izraisījusi objekta nepareiza 

izmantošana; 

2. zaudējumiem, kuri tika izraisīti fors-majeure apstākļu dēļ (zemestrīces, viesuļvētras utt.) vai kādu citu ārējo 

faktoru dēļ (zaudējumi transportēšanas laikā, vandālisms utt); 

3. nostiprināšanas veidam, ja tas ir veikts nekā noteicis ražotājs vai zaudējumam, kurš tiek izraisīts montāžas 

kļūdu dēļ; 

4. ekspluatācijas izbeigšanās, remonta veikšanas dēļ, kuru veica nepilnvarota no «Flagmore» kompānijas persona; 

5. karoga masta montāžas gadījumā uz objekta jumta vai augstākajā vietā, kur nav aizsargsistēmas pret 

zibenstriecieniem; 

6. jebkura citā gadījumā, ja tas neatbilst ražotāja galvojumiem, kā arī karoga masta detaļu un papildinājumu 

gadījumā; 

7. gadījumā, kad karogs netika nolaists vētras laikā; 

8. karoga izmantošanas gadījumā ar nepareiziem izmēriem uz karoga masta. 

Karoga masta augstums, metros  Atbilstoši karoga izmēri (nedrīkst pārsniegt), cm 
6       100 х 200 

7-8-9       130 х 260 

10       150 х 300 

12   200 х 400 

22                                                                                        300 x 600 

9. Ja betonēšana, uzstādīšana un regulēšana tiek veikta neievērojot «WMT Baltic» noteiktās rekomendācijas.  

  

Garantija neapmaksā: 

1. jebkurus zaudējumus radītus citām personām, objektiem vai mantām ar bojāto karoga mastu; 

2. summas, iztērētas montāžas darbiem, kuras neietilpst garantijas summās; 

3. iespējamu transportēšanu, bojātā karoga masta transportēšanas gadījumā pārdevējam. 

 

Garantija nesedz: 

1. normālo nolietojumu (virve, karogs). 

 

Ievērībai!  

Ja karoga laukums uz karoga masta pārsniedz atļauto tam atbilstoša karoga masta laukumu vairāk par 20%. Ja 
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