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Hyviä uutisia:

Tuotanto ja toimitukset jatkuvat
Perinteikkäät TORKKI-yhtiöt ja Suomen Valuraudan
perusti alan pioneeri DI Tapio Torkki 1.12.1988. Vuoden
1990 alusta lähtien TORKKI-tuotteet ovat olleet tunnettuja
ja laajalti käytettyjä ympäri Suomea tuhansissa kohteissa.
TORKKI-tuotteet ovat osoittaneet kestävyytensä mm.
kaikkien suurimpien kaupunkiemme rakennetussa
ympäristössä jo yli 30 vuoden ajan. Yhtiöiden päätuotteina ovat aina olleet valurautaiset kansistot, maaritilät ja
arvopuiden rungonsuojat. Arvopuiden suojaustuotteissa
TORKKI on ollut markkinajohtaja jo yli 30 vuoden ajan.
Keväästä 2021 lähtien laadukkaiden TORKKI-tuotteiden
valmistus, myynti ja toimitukset on siirtynyt Tuusulassa
toimivalle TEKTAR OY:lle.

TEKTAR OY on yksityinen suomalainen yritys jonka
perustaja ja yrittäjä on RI Tarmo Syrjäaho. Hän on
tunnettu yhtenä rakenteellisen turvallisuuden alan
johtavana toimijana jo vuodesta 1992 lähtien. TEKTAR OY
jatkaa TORKKI-tuotteiden valmistusta itse omissa
tiloissaan itsenäisesti ja huolehtii myös kaikkien
käytössä olevien, TORKIN toimittamien tuotteiden
varaosista ja huolloista. Valmistamme maaritilä- ja
arvopuiden runkosuojatuotteet Tuusulassa eli ne ovat
täysin kotimaisia AVAINLIPPUTUOTTEITA. Vankat
TORKKI-maaritilät on suunniteltu täyttämään EN 124
-standardin määräykset ajoneuvo-/jalankulkualueilla
käytettynä. Tulemme myös jatkamaan tunnettujen,
testattujen (EN 124) TORKKI-valurautakansistojen
toimituksia. Toivotamme kaikki vanhat ja uudet asiakkaat tervetulleiksi tutustumaan uudistettuun valikoimaamme!

Tuotevalikoimaamme kuuluu yli 180 erilaista kunnallistekniikan tuotetta:
- valurautakansistoja ja niiden säätökehyksiä
- sadevesikansia, sadevesikupuja
- korotusrenkaita, säätökehyksiä
- kitakaivoja, erikoiskansistoja
- kaukolämpökansistoja
- logokansistoja
- venttiilinhattuja
- maaritilöitä, pollareita
- rungonsuojia ja niiden maapiikit
- maaritilöiden asennus- ja säätökehikkoja
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Referenssit 1991–2021
Tektar Oy jatkaa kaikkien tunnettujen TORKKI-tuotteiden toimituksia Suomessa kaikille vanhoille
sekä uusille asiakkaille. Nojaamme perinteisiin ja hyväksi koettuihin malleihin, mutta valmistamme
mielellämme tuotteita asiakkaidemme toivomusten mukaan!
Vuosina 1991– 2021 on Suomeen toimitettu yhteensä yli 1 miljoonaa valurautaista TORKKI-tuotetta
(kansistot ja maaritilät). TORKIN valmistamia puiden runkosuojia on vuoteen 2021 mennessä toimitettu yli 30 000 kappaletta. TORKKI- tuotteita on toimitettu myös mm. Ruotsiin ja Baltian maihin.

Asiakkaat

Tuotteet

Helsingin kaupunki
Helsingin vesilaitos
Helsingin rakennusvirasto
Tampereen kaupunki
Espoon kaupunki
Hämeenlinnan alue
Vaasan kaupunki
Turun kaupunki
Turun vesilaitos
Porin kaupunki
Lahden ja Heisnolan kaupungit
Jyväskylän kaupunki
Kuopio ja lähialue (21 kuntaa)
Oulun kaupunki
Rauman kaupunki
Seinäjoen kaupunki
Savonlinnan kaupunki
Varkauden kaupunki
Haminan ja Kotkan kaupungit
Lappeenrannan kaupunki
Hyvinkään kaupunki
Nokia, Ylöjärvi, Lempäälä, Pirkkala ja Kangasala
Tukholma
Kokkolan kaupunki
Salon kaupunki
Moskova
Useat pienemmät kunnat ja kaupungit
Infraurakoitsijat
Jälleenmyyjät
Infratuotteiden valmistajat, tehtaat yms.

Kansistot
Venttiilinhatut
Maaritilät
Kansistot ja maaritilät
Kansistot ja maaritilät
Kansistot
Kansistot ja maaritilät
Kansistot ja maaritilät
Venttiilinhatut
Kansistot ja maaritilät
Kansistot ja maaritilät
Kansistot ja maaritilät
Kansistot
Kansistot
Kansistot
Kansistot ja maaritilät
Kansistot
Kansistot ja maaritilät
Kansistot
Kansistot ja maaritilät
Kansistot
Kansistot
Kansistot
Kansistot
Kansistot
Kansistot
Kansistot ja maaritilät
Kansistot ja maaritilät
Kansistot ja maaritilät
Kansistot ja maaritilät
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Maaritilä Torkki Auringonkehrä

Maaritilä Torkki MR Auringonkehrä
Nelikulmainen, suorakaide ja pyöreä, kaksiosainen
Nelikulmainen
Tuotekoodi
1000 x 1000 mm
Aurinkokehrä 1000
1200 x 1200 mm
Aurinkokehrä 1200
1400 x 1400 mm
Aurinkokehrä 1400
1500 x 1500 mm
Aurinkokehrä 1500
1600 x 1600 mm
Aurinkokehrä 1600
1800 x 1800 mm
Aurinkokehrä 1800
Suorakaiteet esim. 1600 x 1900 mm
Keskireikä D 400 ... D 800 mm

Pyöreä
D 1000 mm
D 1200 mm
D 1400 mm
D 1500 mm
D 1600 mm
D 1800 mm

EN 124 -normin mukainen kuormitusluokka B125
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MaaritiläTorkki Basic

Tuotekoodi

Reikä ø A

Ulkomitat B x C x D

(per set)

Paino

Kantavuus

Basic CI norm. set
Basic CI ext. set
Basic HKI DI norm. set
Basic HKI DI ext. set
Basic varaosat
Asennuskehikko
Asennuskehikko
Säätöjalat

720 mm
720 mm
720 mm
720 mm
700 mm

1500 x 1500 x 90
3000 x 1500 x 90
1500 x 1500 x 90
3000 x 1500 x 90
1470 x 1470 x 50
1525 x 1525 x 100
3028 x 1525 x 100

240 kg
480 kg
156 kg
312 kg
200 kg
100 kg
160 kg

16 tn
16 tn
18 tn
18 tn
10 tn
16 tn
16 tn
16 tn

(akselipaino)

- Torkki-maaritilä malli BASIC soveltuu juurien suojaamiseen myös jalkakäytävällä.
- Tuote on suunniteltu 12 tonnin akselipainolle, joten se soveltuu suuren lujuuden
vuoksi myös ajoneuvoalueille (esimerkiksi jalkakäytäväpysäköinti).
- Siihen saa jopa neljä huoltoluukkua, joihin voi asentaa myös valaisimen.
- Basic (norm. set) kootaan neljästä ja Basic (ext. set) kahdeksasta osasta ruuveilla.
- Tuotteeseen on saatavilla teräksinen asennus-/säätökehikko. Sen voi tukea myös
erillisillä säätöjaloilla ilman kehikkoa (itsekantava rakenne).
- Asennuskehikossa 3028 x 1255 x 100 on korkeudensäätöruuvit optiona.
- Materiaalina on GRS 250 harmaa valurauta ja pintakäsittely on tehty mustalla
bitumilakalla (tilauksesta myös epoksimaalaus).
- Saatavana myös teräksestä leikattuna ja hitsattuna versiona.
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Maaritilä Torkki Nature

1500

36

215

ø 32

ø = 520

1500

-

-

Tuotekoodi

Reikä ø A

Ulkomitat B x C x D

Paino

Nature
Asennuskehikkko

520 mm

1500 x 1500 x 90
1525 x 1525 x 100

240 kg
100 kg

Kantavuus
(akselipaino)

12 tn
12 tn

Maaritilä Torkki NATURE on suunniteltu jalkakäytäväkäyttöön (kantavuus 12 tn).
Sen yläpinnan kaarevuutta on mahdollista säätää.
Tuote kootaan neljästä osasta.
Kokoonpano ja säädöt on helppo suorittaa ilman erikoistyökaluja, sillä ruuvien
kiristys on tuotteen yläpinnassa.
Tuotteeseen on saatavilla teräksinen asennus -/säätökehikko. Kehikko tekee tuotteesta
ryhdikkäämmän ja asennus nopeutuu, sillä tuote voidaan nostaa nosturilla suoraan
istutuslaatikon tai kantavan kasvualustan päälle. Tuotteen voi tukea myös säätöjaloilla
kasvualustan päälle.
Tuotteen portaaton ja helppo säätö korkeus- ja sivusuunnassa nopeuttaa asennusta ja
helpottaa jälkisäätöä, jos kantava kasvualusta painuu.
Materiaali on GRS 250 harmaata valurautaa ja pintakäsittely on tehty
erikoisbitumilakalla (tilauksesta myös epoksimaalaus).
Tuotteeseen on mahdollista saada lisävarusteena kasteluaukot ja valaistus.
Saatavana myös teräksestä leikattuna ja hitsattuna versiona.
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Maaritilä Torkki D

ØA

ØC

D

Tuotekoodi

Reikä ø A

Halkaisija ø C x D

Paino

Kantavuus

Torkki D 1500
Asennuskehikko
Säätöjalat

520 mm

1500 x 90
1525 x 100 x 100

180 kg
80 kg

12 tn
12 tn
12 tn

Akselipaino

- Koristemaaritilä, soveltuu juurien suojaamiseen myös jalkakäytävällä, jos on
valittu sopiva välien täyteaine tai tiheämpi ripaväli.
- Tuote on suunniteltu 12 tonnin akselipainolle, joten se soveltuu suuren
lujuuden vuoksi myös ajoneuvoalueille, esimerkiksi pysäköintialueet.
- Tuotteessa on vakiona neljä huoltoluukkkua, joihin voi asentaa myös valaisimen.
- Kootaan neljästä osasta.
- Tuotteeseen on saatavilla teräksinen asennus-/säätökehikko ja säätöjalat.
- Ritilän materiaali on GRS 250 harmaata valurautaa ja pintakäsittely on tehty
mustalla bitumilakalla (tilauksesta myös epoksimaalaus).
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Maaritilä Torkki SQ
B

ØA

C

D

Tuotekoodi

Reikä ø A

Ulkomitat B x C x D

Paino

Torkki SQ norm. set
Torkki SQ ext. set
Asennuskehikko
Asennuskehikko
Säätöjalka

520 mm
520 mm

1500 x 1500 x 90
3000 x 1500 x 90
1525 x 1525 x 100
3028 x 1525 x 100

240 kg
480 kg
100 kg
100 kg

Kantavuus
Akselipaino

12 tn
12 tn
12 tn
12 tn
12 tn

- Koristemaaritilä, soveltuu juurien suojaamiseen myös jalkakäytävällä , jos on
valittu sopiva välien täyteaine tai tiheämpi ripaväli.
- Tuote on suunniteltu 12 tonnin akselipainolle, joten se soveltuu suuren
lujuuden vuoksi myös ajoneuvoalueille, esimerkiksi pysäköintialueet.
- Tuotteessa on vakiona neljä huoltoluukkkua, joihin voi asentaa myös valaisimen.
- Torkki SQ (norm. set) kootaan neljästä ja Torkki SQ ext. kahdeksasta osasta ruuveilla.
- Tuotteeseen on saatavilla teräksinen asennus-/säätökehikko. Tuotteen voi tukea
myös erillisillä säätöjaloilla ilman kehikkoa (itsekantava rakenne).
- Tuotteen reikää voidaan suurentaa vastaamaan puun rungon kasvua mittaan 750 mm asti.
- Ritilän materiaali on GRS 250 harmaata valurautaa ja pintakäsittely on tehty
mustalla bitumilakalla (tilauksesta myös epoksimaalaus).
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Maaritilä Torkki D Neliö

Maaritilä Torkki NELIÖ
Nelikulmainen tai suorakulmio
Vakiomitat:
1000 x 1000 x 90
1200 x 1200 x 90
1400 x 1400 x 90
3000 x 1500 x 90
EN124 -normin mukainen kuormitusluokka B125
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1520

Maaritilän asennuskehikko 1500 x 1500

1520

Päältä

90

100

1510

Leikkaus

50 x 100 x 6

- Kehikko on yhteensopiva 3000 x 1500 x 90 mm kokoisten maaritilöiden kanssa
- Asennuskehikkoon saa lisävarusteena hitsattuna neljä sinkittyä M20-pulttia
ja mutteria sekä aluslevyt
- Kehikkoa on helppo siirtää sivusuunnassa ilman erikoistyökaluja.
Säätö onnistuu jopa vielä kivien asennusvaiheessa.
- Tukeva kehikko tulee asentaa kauttaaltaan kantavan maan tai muun rakenteen päälle.
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Maaritilän asennuskehikko 3000 x 1500

100 x 5

1520

Päältä

90

1510
100

- Kehikko on yhteensopiva 3000 x 1500 x 90 mm
kokoisten maaritilöiden kanssa (esim. Torkki
SQ ext. set).
- Asennuskehikkoon saa lisävarusteena hitsattuna
kahdeksan sinkittyä M20-pulttia ja mutteria sekä aluslevyt
- Kehikkoa on helppo siirtää sivusuunnassa ilman
erikoistyökaluja. Säätö onnistuu jopa vielä kivien
asennusvaiheessa.
- Tukeva kehikko tulee asentaa kauttaaltaan kantavan
maan tai muun rakenteen päälle.

Leikkaus

50 x 100 x 6
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Torkki-maaritilän säätöjalka
Kivi

Maaritilä
Pultti M20
l=60 mm
Mutteri M20
Aluslevy pultille

Kantava alusmaa

Reunadetalji

300

300

- TORKKI-säätöjalalla voidaan säätää joko itsekantavaa
maaritilää tai asennuskehikkoa portaattomasti korkeusja sivusuunnassa (noin 40 mm)
- Säätöjalan lisävarusteena on erillinen aluslevy, jolla se
voidaan tukea kantavan kasvualustan päälle
- Säätöruuvi ja sen mutteri ovat sinkittyjä
- Säätöruuvi on joko kuusioruuvi- tai kuusiokolokantainen
- Rakennetta voidaan käyttää sekä bitumoiduissa että
sinkityissä kehikoissa

Aluslevy
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Rungonsuojan kiinnitys ja kokoonpanoruuvit
Rungonsuojan kiinnityskohta

- Torkki-maaritilöissä on valmiina neljä reikää (ø 18 mm), joista rungonsuojat voidaan helposti
kiinnittää maaritilään.
- Kaikissa maaritilöissä on sama rungonsuojan kiinnitysmahdollisuus.

Kokoonpanoruuvit maaritilän yläpinnassa

- Maaritilän kokoonpanoruuvit sijaitsevat ritilän yläpinnassa
- Ruuvien avulla voidaan myös säätää maaritilä uudelleen suoraksi, jos se on esimerkiksi raskaan
ajoneuvon alla taipunut nnotkolle
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Koristehiekan kannatusverkko

ø 6, 20 c/c

20

20

20

40

25
90

pultti

maaritilä
maaritilän
alla oleva
laatikko

- Koristemaaritilän alle saa lisävarusteena kannatusverkon, jonka päälle voidaan lisätä koristemurske.
- Murske kannattaa liimata kiviliimalla, jolloin se ei irtoa harjakoneiden mukana, mutta läpäisee hyvin
vettä ja ilmaa. Liimatun koristemurskeen voi helposti talven jälkeen pestä painepesurilla puhtaaksi.
- Kannatusverkko on vakiona sinkittyä 3 mm tai 5 mm teräslevyä ja erikoistilauksesta toimitamme
kannatusverkon haponkestävästä teräksestä, jolloin sen elinikä on valurautaisen maaritilän tapaan
useita kymmeniä vuosia.
- Kannatusverkon avulla murske ei paina kasvualustaa, joka saa kaikissa olosuhteissa hyvin ilmaa.
- Liimattu koristemurske estää roskien kerääntymisen maaritilän alle. Kaksiosainen maaritilä on helppo
nostaa nosturilla kasteluaukoista kasvualustan huoltoa varten. Asennuskehys on tällöin suositeltava
lisävariuste.
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Neljä erilaista koristehiekkaa
Valkoinen
graniittimurske

Punainen
tiilimurske

Punainen
graniittimurske

Pesty rantakivi
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Rungonsuoja Classic
40

8 x 40
10 x 40
15 x 40
20 x 40

ø 500
ø 600
ø 900

Maaritilä

Rungonsuojan ja
maaritilän
kiinnityskohta
Maaritilä

Tuotekoodi

Tuotteen kuvaus

Paino

Classic S
Classic SM
Classic H S
Classic H SM

Sinkitty, 40 x 8 mm
Sinkki- ja pulverimaali (RAL...), 40 x 8 mm
Sinkitty, 40 x 20 mm
Sinkki- ja pulverimaali (RAL...), 40 x 20 mm

50 kg
50 kg
100 kg
100 kg

- Klassinen ja vahva rungonsuoja, joka valmistetaan hitsaamalla ja/tai niittaamalla
umpiaineesta, vahvasta teräslaatasta.
- Tuote sinkitään/sinkkimaalataan ja pintakäsitellään asiakkaan haluamalla värillä.
- Rungonsuoja voidaan valmistaa myös asiakkaan omien mittojen ja suunnitelmien mukaan.
Rungonsuojaan voidaan esimerkiksi takoa muotoja tai valmistaa se eri vahvuisista pyöreistä,
neliön tai suorakaiteen muotoisesta umpiteräksestä.
- Rungonsuoja on helppo ja nopea kiinnittää kaikkiin TORKKI-maaritilöihin neljällä ruuvilla.
- Vankka rakenne kestää lähes mitä vaan.
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Rungonsuoja
Torkki Basic

kiinnitin
8 x 40 x 60

Fe37 8 x 40
Fe37 6 x 30
430

M12 x 30

Jalka Fe37
12 x 40

700
M12 x 30
vastamutteri SS M12
on kiinni maaritilässä

Tuotekoodi

Tuotteen kuvaus

Paino

Basic S
Basic SM

Sinkitty, 30 x 6 mm
Sinkki- ja pulverimaali (RAL...), 30 x 6 mm

40 kg
40 kg

- Klassinen ja vahva rungonsuoja, joka valmistetaan hitsaamalla ja/tai niittaamalla
umpiaineesta, vahvasta teräslaatasta.
- Tuote sinkitään/sinkkimaalataan ja pintakäsitellään asiakkaan haluamalla värillä.
- Rungonsuoja voidaan valmistaa myös asiakkaan omien mittojen ja suunnitelmien mukaan.
Rungonsuojaan voidaan esimerkiksi takoa muotoja tai valmistaa se eri vahvuisista pyöreistä,
neliön tai suorakaiteen muotoisesta umpiteräksestä.
- Rungonsuoja on helppo ja nopea kiinnittää kaikkiin TORKKI-maaritilöihin neljällä ruuvilla.
- Vankka rakenne kestää lähes mitä vaan.
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Rungonsuoja Torkki Nature

40 x 8

1500

ø 12

40 x 8

50 x 10

Edestä

Tuotekoodi

Tuotteen kuvaus

Paino

Nature S
Nature SM

Sinkitty, sinkki 65 microns µm.
Sinkki- ja pulverimaali (RAL...)

58 kg
58 kg

Päältä

- Nature-rungonsuoja valmistetaan 12 mm umpiterästangosta, joka sinkitään/sinkkimaalataan ja
pintakäsitellään asiakkaan haluamalla värillä.
- Rungonsuoja on helppo kiinnittää ja irrottaa messinkiruuveilla.
- Tuote valmistetaan aina asiakkaan tilauksen mukaan. Asiakas voi itse valita terästankojen määrän,
halkaisijan, korkeuden ja kartion kulman sekä ylä- ja alaympyrän koon.
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1400

Rungonsuoja Torkki Putki/putki

ø 20
ø 42

700

700

Edestä

Päältä

Tuotekoodi

Tuotteen kuvaus

Paino

Putki

Sinkki- ja pulverimaali (RAL...), 42/20 mm

30 kg

- Rungonsuoja on yhteensopiva Torkki-maaritilöiden kanssa.
- Se on valmistettu teräsputkesta Fe 37 (ø 42/20 mm), luokka A,
pinnoitepaksuus 60 µm, seinämävahvuus 4,2 mm.
- Pulverimaalauksessa hiekkapuhalletaan kuonalla kevyesti
sinkityksen päälle ennen fosfatointia ja maalausta. Näin saadaa
maali pysymään kiinni erittäin hyvin.
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Rungonsuoja Torkki Antik
ø 45

1400

900

270

ø 25

340

480
850

Tuotekoodi

Tuotteen kuvaus

Paino

Antik S

Sinkitty

50 kg

ANtik SM

Sinkitty ja pulverimaalattu

50 kg

- Rungonsuoja Antik on tehty umpiteräksestä ja valmistettu kahdessa osassa.
- Sinkitty ja/tai pulverimaalattu.
- Rungonsuoja voidaan kiinnittää kouikulla maaritilään tai suoraan maahan
rungonsuojaan ruuvattavilla maapiikeillä
- Voidaan tilata eri korkeuksina
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Ajoeste Pollari

1000 mm Pollari/ajoeste

Ø140

1220 mm Pollari/ajoeste
Ø204

25
945

16

882

25 6

16

Ø203

seinämän
paksuus

Ø100

38

Ø216

82

Ø127

25

900 mm Pollari/ajoeste

Ø125

Ø288

3 reikää
á 14

25 12

Ø205

390

Ø146

16

Ø203

Ø225

Tuotekoodi
Pollari 900
Pollari 1000
Pollari 1220

korkeus A x leveys B x paksuus D
924 x 216 x 10 mm
964 x 228 x 10 mm
1335 x 225 x 10 mm
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Säätöjalka/testaus

Maaritilän säätöjalka

Maaritilän testaus

Maaritilöiden kuormitustesti tehdään niin, että vain ulkoreunoilta
tuetun maaritilän yli ajetaan täyteen kuormaan lastatulla rekallamme.

Valmistus ja myynti: TEKTAR OY • Ahertajankatu 18, 04440 Järvenpää • Puh. 010 319 9931 • info@tektar.fi • www.tektar.fi

21

Maaritilän valinta EN 124-normin mukaan
Maaritilät voidaan myös valita normin EN 124 mukaan ajoneuvo- ja jalan-kulkualueiden
vaatimusten mukaisesti , rinnastaen ne sadevesikansiin
EN 124 –standardi käsittelee sadevesi- ja tarkastuskaivojen kansia ajoneuvo- ja jalankulkualueilla.
Standardin tarkoitus on vakiinnuttaa kansistojen määritelmät, luokat, materiaalit, suunnittelu- ja
testausvaatimukset, merkinnät ja laadun valvonta.
Sadevesi- ja tarkastuskaivojen kannet luokitellaan kuuteen eri luokkaan niiden kuormitusvaatimusten mukaisesti. Tiettyyn luokkaan merkityn kannen tulee kestää tietty kuormitus
(A15 -> 15 kN, B125 -> 125 kN jne.).
Kuormitusluokat asennuspaikan mukaan:
A15

Alueet, joita käyttävät ainoastaan jalankulkijat ja polkupyöräilijät

B125

Jalkakäytävät, jalankulkualueet, henkilöautojen pysäköintialueet

C250

Ajoradan reuna-alueet

D400

Ajoradat ja raskaan kaluston pysäköintialueet

(E600 Alueet, jossa pyöräkuormat ovat suuria, mm. satamat,
terästehtaat, lastaussillat, lentokentät)
(F900 Alueet, jossa pyöräkuormat ovat erittäin suuria, mm. kiitoradat)
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Toimitusehdot 1.7.2021 alkaen
Varastotuotteiden toimitusaika 2-4 päivää tilauksesta, tilaustuotteet aina eri sopimuksen mukaan.
Hinnaston hinnat ovat ohjeellisia ja ALV 0%. Hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
Laskutus tapahtuu tilaushetkellä voimassa olevien (tai erikseen sovittujen) hintojen mukaan. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksista neuvottelemiseen raaka-ainehintojen tai muiden toimittajasta
riippumattomien kustannusten noustessa ennalta arvaamattomasti. Lähetys tapahtuu vastaanottajan
vastuulla vapaasti varastosta tai muussa luovutuspaikassa. Pakkaus ja kuljetuskustannukset eivät sisälly
tavaran hintaan, ellei toisin sovita. Huomautukset on tehtävä 8 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta. Kaikki painot ja mitat sitoumuksetta.
Takuuehdot
Tuotteiden takuuaika on yksi vuosi. Takuu koskee tuotteissa mahdollisesti ilmeneviä työ- ja materiaalivikoja. Tuotteen viallisuudesta mahdollisesti aiheutuvia muita vaurioita ja niiden korjaamisesta syntyneitä kustannuksia takuu ei koske eikä toimittaja ole näitä velvollinen korvaamaan. Takuu ei koske
vaurioita tai vikoja, joiden aiheuttajaksi on osoitettavissa tuotteen virheellinen käsittely tai muu sen
tapainen käyttäjästä johtuva syy. Takuukorvaus suoritetaan vasta, kun virheellinen tuote tai sen vaurioitunut osa on toimitettu tarkastettavaksi toimittajan ilmoittamaan paikkaan ja vaurio on todettu takuukorvauksen piiriin kuuluvaksi. Palautuksen liitteenä tulee olla kirjallinen selvitys vian laadusta ja synnystä sekä selvitys siitä, milloin tavara on toimitettu vastaanottajalle. Rahtikirjan tai laskun numero on
myös ilmoitettava.
Palautusehdot
Palautuksesta on aina sovittava Tektar Oy:n kanssa, vaikka kyseessä olisi virheellinen toimitus. Sopimatta palautettua tavaraa emme hyvitä, vaan se palautetaan takaisin asiakkaan kustannuksella. Tavara on
palautettava kohtuullisen ajan kuluessa toimituspäivästä, kuitenkin viimeistään kahden kuukauden
kuluessa toimituspäivästä. Tavara on palautettava Tektar Oy:n ilmoittamaan paikkaan. Tavara voidaan
ottaa vastaan ja hyvittää ainoastaan, mikäli se on uutta vastaavassa kunnossa. Erikoistilauksesta hankittuja tuotteita emme ota palautuksena vastaan. Silloin, kun palautus sallitaan hyvitetään ostajalle
enintään 80 % kauppahinnasta, mikäli kyse ei ole toimittajan tekemästä toimitusvirheestä. Palautusrahdin maksaa palauttaja lähetysasemalla. Postiennakolla/jälkivaatimuksella lähetettyjä palautuksia
emme lunasta. Palautuksesta on tehtävä lähetysluettelo, josta ilmenee:
- kenen kanssa asiasta on sovittu
- palautuksen syy
- palautettavan tavaran tuotekoodi, nimike ja määrä
- viitenumeromme
- toimitusmääräyksen päiväys
Mikäli palautukseen sisältyy useampia toimituseriin kuuluneita tavaroita, on kaikkien toimituksien
toimituspäivämäärät ja laskujen numerot mainittava.
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