SATULAPALVELUT
TARVITSEEKO SATULANI TOPPAUSTA?
Satulan toppauksen tulisi olla tasainen ja kimmoisa, hyvänä
nyrkkisääntönä on muistaa, että sen tulisi olla hevosen
selkälihasta pehmeämpi.

MINKÄ TOPPAUKSEN VALITSEN?
Pääasiallisesti suositeltava toppaus on täystoppaus, jossa
satula tyhjennetään kokonaan vanhasta villasta ja se topataan
uudelleen.
Mikäli siiven villat ovat hyvässä kunnossa, voi olla, että tällöin riittää osatoppaus jolloin
siiven paneelien villat jätetään vaihtamatta ja villat uusitaan vain runkoa myötäileviin
paneeleihin.
Mikäli satula on juuri topattu, voidaan sille suorittaa täydennystoppaus, jossa villaa lisätään
tarvittaviin kohtiin. Täydennystoppaus tulisi tehdä samalla villalla, jolla satula on topattu
viimeisimmäksi.

MITÄ TOPPAUSHINTA SISÄLTÄÄ?
Toppaushintamme (osa- ja täystoppaus) sisältävät toppauksen materiaaleineen, rungon
tarkastuksen (hinta erikseen ostettuna 65,00€) ja yhden täydennystoppauksen kahden
kuukauden sisällä toppauksesta (hinta erikseen ostettuna 60,00-120,00€).
Rungon tarkastuksesta saat kirjallisen todistuksen, jota voit hyödyntää esimerkiksi
satulaa myydessä.
Täydennystoppaus sisältää villan lisäämisen satulaa avaamatta, mikäli satula joudutaan
avaamaan toppausta varten, veloitetaan lisäksi sen avaaminen ja sulkeminen hinnaston
mukaisesti.

VOINKO TILATA PELKÄN RUNGON TARKASTUKSEN?
Totta kai! Rungon tarkastuksen hintaan sisältyy satulan avaaminen ja sulkeminen, sen
rungon tarkastus, sekä kirjallinen todistus satulan nykyisestä kunnosta, niin rungon, kuin
nahkaosienkin osalta.

SATULASSANI ON LATEX- TAI FOAM -TOPATUT PANEELIT?
Valitettavasti latex- tai foam-topattujen paneelien vaihtoa ei ole palveluissani, mutta
ohjeistan mielelläni sinut oikeaan paikkaan tätä palvelua etsimään!

SATULAPALVELUT
ENTÄ JOS KAIKKI EI MENEKÄÄN SUUNNITELMIEN MUKAAN?
Satulaa tuotaessa topattavaksi, on muistettava, että mikäli nykyinen toppaus on jo erittäin
vanha tai toppaukset ovat kovat, voi olla mahdollista, että satulan saadessa pehmeät,
runkoa myötäilevät toppaukset, se ei välttämättä enää sovi käyttäjälleen kun satulan
rungon todellinen muoto tulee esiin. Tästä syystä, en suosittele sovittamaan hevoselle
satulaa jossa on vanhat tai kovat toppaukset.
Toinen mahdollinen epäonni saattaa kohdata satulan runkoa tarkastettaessa; mikäli satulan
runko on viallinen, runko ei toimi sille suunnitellulla tavalla ja se saattaa aiheuttaa
hevoselle kipua. Hevosten hyvinvointi on aina etusijalla. Runkovikaisella satulalla ei saisi
ratsastaa ja tästä syystä en toppaa tai huolla runkovikaisia satuloita!
Tällaisessa tilanteessa, palautan satulan avattuna asiakkaalle ja veloitan 25,00 € satulan
avaamisesta ja tutkimisesta. Mikäli asiakas kuitenkin haluaa satulan suljettavan, veloitan
etu- ja takakaaren ompelusta hinnaston mukaiset maksut ja palautan satulan, mutta muut
huoltotoimenpiteet jäävät tällöin suorittamatta. Tällöin minulla on myös oikeus ja
velvollisuus tehdä satulan pohjaan merkintä rungon viallisuudesta, jolla on tarkoitus estää
rikkinäisen satulan joutuminen myyntiin ja sitä kautta käyttöön.
Satuloiden runkovikoja voi olla esimerkiksi katkenneet runkoniitit, haljennut runko tai
etukaari, vääntynyt runko, tms.

VASTIHIHNOJEN VAIHTO
Vastinhihnojen vaihto on hinnoiteltu niin, että vastimen hinta sisältää materiaalit, työt ja
arvonlisäveron. Lyhyet vastimet ovat 20,00€ /kpl ja pitkät 25,00€ /kpl. Mikäli satula
joudutaan avaamaan vastimien vaihtoa varten, veloitetaan sen avaamisesta aiheutuvat kulut
vastinhihnojen hinnan lisäksi. Vastimien vaihto olisi hyvä suorittaa esimerkiksi toppauksen
yhteydessä, kun satula on jo valmiiksi avattuna.
Muistathan, että vastimet tulee vaihtaa aina vähintään pareittain, jotta ne olisivat aina
samanpituiset, eivätkä aiheuttaisi satulavyön alueelle vääränlaista painetta.

LAATUTAKUU
Vastinhihnoina käytän laadukkaita englantilaisia vastimia, toppausvillana käytän aitoa
lampaanvillaa ja kaiken ompelen koneommelta kestävämmällä käsinompelulla.
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