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Puuha Group
• Valmistamme ja maahantuomme leikki-, 

liikunta- ja kuntoiluvälineitä sekä 
ympäristökalusteita ja turva-alustoja

• Missiomme on lisätä kaikenikäisten 
ihmisten jokapäiväistä liikkumista

• Autamme asiakkaitamme luomaan 
kauniita ja toimivia ulkoilu- ja liikunta-
alueita

• Työllistämme yli 30 oman alansa 
asiantuntijaa



Kotimaista laatua
• Valmistamme omat tuotteemme 

tehtaallamme Suomen Turussa ja 
niiden kotimaisuusaste on 100 %

• Läpinäkyvä tuotantoprosessi 
noudattaa tarkasti kotimaisia laatu- ja 
ympäristösuosituksia

• Omilla tuotteillamme on Avainlippu

• Suosimme paikallisia tavarantoimittajia 
ja alihankkijoita



Neljä syytä valita Puuha
Hyvä palvelu lähtee ihmisistä, ammattitaito kokemuksesta. Puuhan ytimessä 

on asiantuntijajoukko, jonka osaaminen ja asialleen omistautunut ote 
takaavat sen, että löydämme jokaiselle asiakkaalle juuri sopivan ratkaisun.

#3 Käyttäjälähtöisyys
Hyvä muotoilu on aina ollut keskeinen osa Puuhaa. Meille muotoilu on paitsi  

visuaalisuutta, myös käyttäjälähtöisyyttä ja helppoutta. Pohjoismainen muotoilu  
näkyy tuotteidemme muotoilussa kestävyytenä ja korkeana laatuna.

#2 Laatu ja kestävyys
Tarjoamme kestäviä laatutuotteita. Kaikki tuotteemme ovat käytännöllisiä ja  

muotoilultaan pitkäikäisiä sekä ajattomia. Monipuolinen tuotevalikoimamme rakentuu  
leikki-, liikunta- ja kuntoiluvälineistä, ympäristökalusteista sekä turva-alustoista.

#1 Kotimaisuus
Suurin osa Puuhan tuotteista valmistetaan ja kootaan tehtaallamme Turussa. Tällä

takaamme tuotteiden korkean laadun sekä läpinäkyvän tuotekehitys- ja  
valmistusprosessin. Omien tuotteidemme kotimaisuusaste on 100 %.

#4 Asennuksen helppous
Toimitamme tuotekohtaiset ja selkeät asennusohjeet, joiden avulla välineet on helppo  koota 
ja asentaa. Halutessasi hoidamme myös asennuksen puolestasi laadukkaasti ja tehokkaasti.

Perustettu
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Asiantuntijoita
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Vuoden 2020 
toimitusvarmuus

+99%
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liikevaihto 2020

8
meur
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Asiakkaan 
asialla

31v



ESITTELYSSÄ KUNTOILUPISTEET



Miksi valita 
Puuhan 
kuntoilupiste
• Kunnan on tärkeää tietää, että 

investointi on tekemisen arvoinen

• Teemme kyselyitä, joilla saadaan 
objektiivista palautetta käyttäjiltä

• Tuotteilla on pitkä takuu ja 
varaosien toimittaminen on 
nopeaa



Miksi valita 
Puuhan 
kuntoilupiste
• Kuntoilupisteiden laitteet soveltuvat 

kaikille riippumatta iästä ja 
kuntotasosta

• Kuntoilupiste on paikka myös 
sosiaalisille tapaamisille 

• Tuotteet sopivat kaikkiin
sääolosuhteisiin, eivätkä vaadi
juurikaan huoltotoimenpiteitä

• Mahdollisuus profiloitua 
liikunnalliseksi kunnaksi



Referenssi:
Ulkokuntoilusali
Turun Ruissalossa
Turun Ruissalon ulkokuntosalin 
laitevalikoima  sisältää seuraavat 
ulkokuntoilulaitteet:

• Jalkakyykky
• Vaakasoutu
• Penkkipunnerrus
• Yhdistelmälaite
• Street Workout -teline



• Yleisarvosana laitteille 4,44/5

• 67,9 % piti David-ulkokuntoilulaitteita 
vähintään yhtä hyvinä tai  parempina 
verrattuna sisäkuntoilulaitteisiin.

• Laitteiden antama harjoitusvaste 4,4/5

• Harjoituskerrat: Käynti ulkokuntosalilla 
lisäsi  kuntosaliharjoituskertoja 46,7 % 
vastaajista. Harjoituskerta ulkokuntosalilla 
korvasi harjoituskerran sisäsalilla 53,3 %  
vastaajista

• Yli 90 % vastaajista oli tyytyväisiä ulkokuntosalin 
laitemäärään

• 90 % vastanneista toivoi lisää David-
ulkokuntosaleja omalle alueelleen

“Iloinen yllätys!”
”Hyviä liikuntapaikkoja lisää 

Turkuun!”

Asiakaspalaute



Kompaktilla kuntoilupisteellä reidet, 
rintalihakset ja pakarat kuntoon! 

Tehopaketti 
koko keholle

• Optimaalinen paketti rajalliseen tilaan

• Tarkkaan valittu tuotekokonaisuus

• Laiteasettelu suunniteltu tukemaan
treenin kulkua

• David-ulkokuntoilulaitteiden, 
battleropen ja hyppykuutioiden
yhdistelmä aktivoi kehon isoja lihaksia

Kuntopiste, koko S



• CL10 Jalkakyykky
• CL30 Penkkipunnerrus
• CLC7 Yhdistelmälaite
• Hyppykuutio x 2 
• Voimaköydet
• Tekonurmi 112 m2

HINTA: 

24 300 €
(alv. 0) + toimituskulut

Kuntopiste, koko S

Tehopaketti 
koko keholle



Kattavalla M-koon 
kuntoilupisteellä teet 
alkulämmöt SW-telineellä ja 
voimatreenin kuntoiluvälineillä.

Voimaa, sykettä 
ja energiaa!

• Valmis kokonaisuus vaativaankin
treeniin

• Nosta sykettä, treenaa voimaa
lihaksiin ja keskivartalo kuntoon

• M-paketissa mukana Street 
Workout -teline, joka mahdollistaa
toiminnallisen treenin

Kuntopiste, koko M



• CL10 Jalkakyykky
• CL30 Penkkipunnerrus
• CL41 Etupunnerrus
• CL23 Vaakasoutulaite
• Hyppykuutio x 2
• Voimaköydet
• Tekonurmi 200 m2

• CL24 Ylävetolaite
• CLC7 Yhdistelmälaite
• SW002

HINTA: 

41 900 €
(alv. 0) + toimituskulut

Kuntopiste, koko M

Voimaa, sykettä 
ja energiaa!



Täyden treenin L-paketti 
aloittelijoille, harrastelijoille 
ja ammattilaisille.

Kaupungin 
suosituin 
treenipaikka!

• Kattava valikoima kuntoilulaitteita
mahdollistaa monipuolisen ja 
vaihtelevan treenin

• Innostaa kuntoilemaan ja haastaa
huippusuorituksiin

• Harjoittelu kehittää tukilihaksia ja 
lisää voimaa

Kuntopiste, koko L



L-koon kuntoilupiste:
kaupungin suosituin 
treenipaikka!

• CL10 Jalkakyykky
• CL30 Penkkipunnerrus
• CL41 Etupunnerrus
• CL23 Vaakasoutulaite
• CL24 Ylävetolaite
• CLC7 Yhdistelmälaite

• CL31 Vinopenkkipunnerrus
• CL70 Hauiskääntö
• CL80 Ojentajapunnerrus
• SW002
• Hyppykuutio x 3
• Voimaköydet
• Tekonurmi 238 m2

HINTA: 

58 400 €
(alv. 0) + toimituskulut

Kuntopiste, koko L



Uutuus: siirrettävä 
alusta David-
laitteisiin!
• Helppo ja nopea asentaa, ei vaadi 

erillisiä perustuksia

• Kustannustehokasta

• Tuotteesta ei jää pysyviä jälkiä 
luontoon

• Laitteiden sijaintia on tarvittaessa 
helppo vaihtaa 

• Kysy lisää myyjiltämme!
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