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NASADA OBROTOWA TURBOFLEX, TURBOFLEX MAX, TURBOFLEX SLIM 
 
Szanowni Państwo, 
dziękujemy Państwu za wybór i zakup naszego wyrobu. Wybierając nasadę typu „Turboflex” zyskują Państwo 
gwarancję satysfakcji z jej eksploatacji przez wiele lat. Nasady typu „Turboflex” wykonane są z najwyższą precyzją i z 
materiałów o najwyższej jakości. 
 
PRZEZNACZENIE NASADY 
Obrotowe nasady wentylacyjne typu „Turboflex” przeznaczone są do wspomagania ciągu w przewodach 
wentylacyjnych poprzez wykorzystanie siły wiatru. Nasady stosuję się w budynkach indywidualnych, zamieszkania 
zbiorowego oraz użyteczności publicznej. 
Obrót głowicy powoduje powstanie podciśnienia w króćcu dolotowym nasady tworzącego efekt „zasysania” 
powietrza w przewodzie wentylacyjnym. Dzięki temu zostaje zwiększony przepływ powietrza i ochrona przed 
powstaniem ciągu wstecznego. 
Prawidłowe działanie głowicy wymaga poprawnego wykonania całego systemu wentylacyjnego budynku, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami budowlanymi. 

UWAGA: 
• Nasad wentylacyjnych typu „Turboflex” nie należy stosować do kominów spalinowych i dymowych, 
 
MONTAŻ NASADY 
Nasadę Turboflex należy montować na szczycie komina, z zaleceniem, aby cała głowica znajdowała się ponad 
kalenicą i była „na stałe” połączona z szybem kominowym lub kominem. Konstrukcja nasady uwzględnia możliwość 
dostępu do komina lub szybu kominowego w celu jego okresowego czyszczenia. Należy zachować szczególną 
ostrożność w trakcie transportu oraz montażu głowicy w celu uniknięcia jej deformacji, gdyż może to mieć wpływ na 
jej dalsze działanie. 

 

ETAPY MONTAŻOWE NASADY 
 
Montaż głowicy z płytą dachową 
 Ustawić, wypoziomować a następnie zamontować płytę dachową głowicy  

na kominie za pomocą wkrętów kołkowych. 
 

Montaż głowicy z rurą 
 Zamontować „na stałe” poprzez włożenie i połączenie z ostatnim elementem systemu.  
 Po zakończeniu montażu sprawdzić skuteczność zamocowania.  

 

Demontaż głowicy (patrz zdjęcia na następnej stronie): 

 Odkręcić nakrętki motylkowe rury dolnej głowicy, 
 Przesunąć rurę górną głowicy w górę do wyczuwalnego oporu,  
 Obrócić rurę górną głowicy zgodnie z ruchem wskazówek zegara do oporu,  
 Wyjąć rurę górną głowicy z rury dolnej.  

 
Montaż głowicy po czyszczeniu - wykonać w odwrotnej kolejności do demontażu 
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SPOSÓB DEMONTAŻU NASADY 
  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
WARUNKI GWARANCJI PRODUKTÓW MARKI SPIROFLEX – NASADY KOMINOWE  TURBOFLEX 

1. Producentem jest Spiroflex Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu, ul. Wojska 
Polskiego 6e, 39-300 Mielec, KRS: 0000055561. 

2. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie 
zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z 
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

3. Gwarancją objęte są tylko wady powstałe z 
przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy. 

4. Producent udziela 24 miesięcznej gwarancji licząc 
od dnia, kiedy rzecz została Kupującemu wydana. 

5. Podstawą gwarancji jest oświadczenie gwaranta 
lub dowód zakupu nasady.  

6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne 
nasad oraz uszkodzenia powstałe wskutek 
niezgodnego z  instrukcją użytkowania, jak również 
uszkodzenia powstałe wskutek samowolnego 
dokonywania przeróbek i napraw przez osoby do 
tego nieupoważnione. 

7. Gwarancji nie udziela się w przypadku 
zastosowania nasady niezgodnie z jej 
przeznaczeniem. 

 

8. Producent nie ponosi odpowiedzialności za 
szkody spowodowane przez działanie osób 
trzecich, siłę wyższą, w tym również wyładowania 
atmosferyczne i wpływ czynników chemicznych 
powodujących powstawanie korozji. 

9. Producent zobowiązuje się do nieodpłatnego 
usunięcia usterek lub wad towaru w terminie 21 
dni od daty dostarczenia nasady i pisemnego 
zgłoszenia reklamacji do Działu Handlowego 
firmy Spiroflex Sp.  z o.o. 

10. Sposób naprawy ustala udzielający gwarancji. 
11. Kupującemu przysługuje prawo wymiany 

urządzenia na wolne od wad, jeżeli naprawa nie 
zostanie wykonana w terminie 21 dni od daty 
zgłoszenia lub gdy trzy kolejne naprawy okazały 
się bezskuteczne. 

12. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od daty 
zgłoszenia usterki do dnia wykonania naprawy. 

13. W sprawach nieuregulowanych warunkami 
gwarancji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego  
o gwarancji. 

14. Gwarancja obowiązuje na terenie Pols

 


