


YRITYKSEN HISTORIA LYHYESTI 
Finture Oy on tamperelainen perheyritys, joka on toiminut 
osakeyhtiönä vuodesta 1991 lähtien. Yritys suunnittelee ja 
valmistaa hyöty-, leikki-, liikunta-, leipomo- ja katukalustei-
ta. Yrityksellä on alalta kuitenkin yli 40 vuoden kokemus,  
vuodesta 1972. Lokakuussa 2014 yrityksessä tehtiin sukupol-
venvaihdos, jossa yrityksen perustaja, Kari Mäenpää, siirtyi 
toimitusjohtajan paikalta hallituksen puheenjohtajaksi. Toimi-
tusjohtajana aloitti Tea Mäenpää, joka aikaisemmin toimi yri-
tyksen kehitysjohtajana. Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä 
kansainvälistynyt yritys otti käyttöönsä uuden nimen, Finture 
Oy.

Tuotevalikoimaa on kehitetty vuosikymmenien ajan asiakkai-
den toiveiden mukaisiksi. Näin tuotteemme ovat saaneet asi-
akkaiden ja käyttäjien keskuudessa kestävien ja laadukkaiden 
tuotteiden maineen. Valmistamme leikkikalusteet viimeisim-
pien EN 1176 -leikkivälinestandardien mukaan ja katoksem-
me ovat EN 1090-1 standardin mukaisesti CE-merkittyjä.

TOImITuS
Tuotteet toimitetaan pääsääntöisesti osina riippuen tuottees-
ta. Asiakas sitoutuu tilauksen toimitusehtoihin saadessaan 
tilausvahvistuksen tilauksestaan. Toimitusehto asiakkaalle on 
vapaasti autossa (DDU), ellei muuta ole kirjallisesti sovittu. Asi-
akas huolehtii toimituspaikalle tuotteiden purkamiseen tar-
vittavan avun tai ajoneuvon ja vastaa kuorman purkamisesta.

KAuPPAEHTO
Omistusoikeus kaupan kohteeseen kuuluu myyjälle kunnes 
koko kauppahinta on maksettu eikä velallisella ole oikeutta 
luovuttaa omaisuutta edelleen, liittää sitä muuhun omaisuu-
teen tai muutoin määrätä omaisuudesta omistajan tavoin.

TOImITuSAIKA
Toimitusaika on vakiotuotteille normaalisti 2-6 viikkoa, riippu-
en tilausajankohdasta ja tuotteista. Toimitusajat saattavat olla 
pidemmät kesän toimitushuipun aikana. Kesän toimitushui-
pun aikana erikseen tilatuista nopeista toimituksista peritään 
pikatoimituslisä.

ERIKOISTuOTTEET
Erikoistuotteet valmistetaan asiakkaan toimittamalla mitta-
piirroksella. Erikoistuotteita ei oteta palautuksena vastaan ja 
korvata, ellei kyseessä ole valmistusvirhe.

TuOTEmuuTOKSET
Finture Oy:n kotisivuilta löytyy ajan tasalla olevaa tarkempaa 
tietoa tuotteistamme. Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme 
laatua ja turvallisuutta. Tästä syystä pidätämme oikeudet tuo-
te- ja hintamuutoksiin.

ASENNuS
Finture Oy:n koottavista tuotteista toimitetaan lähetyslistat ja 
kokoamisohjeet tuotteiden toimituksen yhteydessä. Tuottei-
den asennuksessa huomioitavat yksilölliset turva-alueet on 
merkitty asennusohjeisiin. Asennuksessa ja kalusteiden koko-
amisessa on ehdottomasti noudatettava tuotteen mukana tu-
levaa asennusohjetta.  Asiakas vastaa tuotteiden asianmukai-
sesta kiinnittämisestä sekä oikeanlaisista kiinnitysvarusteista. 
Mikäli asennusohjeissa mainittuja ohjeita ja määriteltyjä tur-
va-alueita ei noudateta, asentaja on vastuussa mahdollisissa 
vaara- ja loukkaantumistilanteissa.

TARKASTuS jA HuOLTO
Hyöty-, leikki- ja liikuntakalusteiden huolto ja tarkastus on 
tehtävä säännöllisin väliajoin, sillä ne pidentävät tuotteiden 
käyttöikää ja parantavat kalusteidemme turvallisuutta. Leik-
kivälineille tulee suorittaa käyttöönottotarkastus ennen leik-
kipaikan käyttöönottoa. Finture Oy:n malliston mukaisista 
tuotteista toimitetaan erillinen tarkastus- ja huolto-ohje asen-
nusohjeiden yhteydessä. Asennusohjeiden avulla tuotteet on 
helppo pystyttää. Leikkikalusteeseen pääsy tulee estää, jos 
tuotetta ei ole huollettu tai se on rikkinäinen.

TILAuS- jA TARjOuSPYYNTöOHjEET
Tuotteitamme koskevia tarjouspyyntöjä ja tilauksia voi jättää 
puhelimitse, postitse tai sähköpostilla. Asiakas on velvollinen 
tarkistamaan tilausvahvistuksen tietojen oikeellisuuden ja 
vastaa tilausvahvistuksessa mahdollisesti ilmenevistä tilaus-
virheistä, jotka eivät riipu toimittajasta.

OIKEudET
Tuotekehityksen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin ja 
korjauksiin ilman erillistä ilmoitusta. Todellisten tuotteiden 
materiaalit ja värit saattavat poiketa esitetyistä tiedoista. 

ASIAKASPALAuTE
Pyrimme kehittämään palveluitamme ja tuotteitamme yhä 
paremmiksi. Mikäli teillä on kehitysehdotuksia tai muuta asia-
kaspalautetta, otamme sitä mielellämme vastaan. Voit jättää 
palautteen internetsivuillamme www.f inture.f i, “Ota yhteyt-
tä” -sivulta tai sähköpostitse myynti@f inture.f i.

AvAINLIPPu
Yrityksellämme on Suomalaisen Työn Liiton myöntämä 
Avainlippu-tunnus.
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