
www.pollepalvelu.fi              050 – 37 82 354                pollepalvelu@pollepalvelu.fi 

Valjasverstas osoitteessa            Kotkankallionkatu 3, Kuopio               Katso aukioloajat nettisivuilta! 

Valjas- ja satulapalveluiden hinnasto 

Hinnat sisältävät 24% arvonlisäveroa. Hinnasto voimassa toistaiseksi. 

 

Valjas- ja korjaustyöt 30,00 €  / tunti  

 

Korjaus- ja mittatilaustöiden pientarvikelisät 

Sisältää työssä käytettävät maalit, liimat, langat, ym. pientarvikkeet. Muut materiaalit veloitetaan käytön mukaan. 

Pientarvikelisä S 4,00 €  /työ  pienet korjaustyöt, mittatilaustyöt 

Pientarvikelisä M 8,00 € /työ keskikokoiset korjaustyöt, mittatilaustyöt 

Pientarvikelisä L 12,00 € /työ suuret korjaustyöt, mittatilaustyöt 

 

Satulan sovitukset    varaudu esittämään hevonen liikkeessä sovituksen aikana 

Satulan sovitus 40,00 €  / hevonen 1- 2 satulaa + mahd. matkakulut      

Satulan sovitus  55,00 €  / hevonen  3 tai useampi satula + mahd. matkakulut  

 

Satulan toppaukset 

Täystoppaus (aito villa) 225,00 €  /satula sis. 1 täydennystoppaus 2kk sisällä toppauksesta 

Osatoppaus (aito villa) 190,00 €  / satula sis. 1 täydennystoppaus 2kk sisällä toppauksesta 

Täydennystoppaus  65,00 €   / satula + mahdollinen satulan avausmaksu 

Kieffer – satulat + 10,00 € / satula Kieffer-lisä, toppauksen yhteydessä  

Valmistajan oma villa + 15,00 € / satula tietyille merkeille valittavana valmistajan oma synteettinen villa 

 

Satulan vastinhihnat 

Vaihdon hinta sisältää materiaalit ja työt. Hintaan lisätään tarvittaessa satulan avausmaksu. Vastimet vaihdetaan aina pareittain, jotta 

satulavyölle ei tule epätasaista painetta.  

Vastinhihnan vaihto  23,00 € / kpl  pituus max. 33cm  

Vastinhihnan vaihto  25,00 € / kpl  pituus 34-45cm  

Vastinhihnan vaihto  29,00 € / kpl   pituus 46-65cm  

Vanhan vastinhihnan uudelleen ompelu   15,00 € / kpl   

Vastimen kupariniittikiinnitys 3,00 € / niitti                      osassa satuloista vastimen kiinnitys runkoon 
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Muut yleisimmät satulatyöt 

Etu- tai takakaaren avaus ja ompelu  30,00 € / kaari 

Kieffer etukaaren avaus ja ompelu 35,00 € / etukaari 

Rungontarkastus  65,00 €  / satula sis. kirjallisen todistuksen  

Rungontarkastus  25,00 € / satula mikäli satula viallinen ja jää auki 

 

 

Muut kiinteähintaiset palvelut tai tuotteet  valmistuotteet myynnissä www.pollepalvelu.fi  

Jalustinhihnojen ompeleiden uusiminen   25,00€ / pari 

Kannusremmit (perusmalli niittikiinnityksellä) 19,00 €  /pari 

Avaimenperät    5,00 – 8,00 € / kpl 

Johtokiepit    5,00 – 8,00 €  / kpl  

Korvakorut (valmistuotteet)   10,00-15,00 €  / pari 

Rannekorut (valmistuotteet)  10,00-20,00 € / kpl 

  

 

Laadukkaat nahkavyöt mittatilauksena   tilauslomake ja mittausohjeet netissä www.pollepalvelu.fi 

Vyön leveys alle 20mm 60,00 € / vyö 

Vyön leveys 20-25mm   65,00 € / vyö 

Vyön leveys 26-30mm   70,00 € / vyö 

Vyön leveys 31-35mm   75,00 € / vyö 

Vyön leveys 36-40mm   80,00 € / vyö 

Vyön leveys 41-45mm 85,00 € / vyö   saatavilla vain asiakkaan omaan vyön solkeen tehdessä 

Vyön leveys 46-50mm 90,00 € / vyö   saatavilla vain asiakkaan omaan vyön solkeen tehdessä 

Nikkelitön solki  + 4,00 € / vyö  saatavilla koossa 30-40mm 

Oma solki  - 4,00 € / vyö  asiakkaan omaan solkeen vaihdetaan vyöhihna 

  


