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Säästä
selvää
		rahaa

Finera® tuotteiden edut

oikealla hankinnalla
		ja huoltokustannuksissa
Kaunis, aina kunnossa ja siistinä oleva aita, terassi tai parveke
nostaa kiinteistönne arvoa samalla kun postilaatikkotelineet ja
jätekatokset viimeistelevät pihan ilmeen. Perinteiseen puuhun
verraten vinyyli on huoleton vaihtoehto; vinyyliä ei koskaan
tarvitse pintakäsitellä, sillä se ei haalistu tai ime likaa itseensä.

Miksi vinyyli?
Mitä tahansa investointipäätöstä tehtäessä kaukonäköisyys kannattaa. Edulliset hankintakustannukset eivät yksinään kerro koko totuutta; huolto
ja ylläpito voivat nostaa edullisen tuotteen kalleimmaksi. Kokonaisvaltainen kustannusvertailu onkin
välttämätöntä, jotta yhtiön rahat voidaan ohjata oikeaan paikkaan. Kaikkien etu on, että kustannukset
pysyvät mahdollisimman alhaalla myös pidemmän
ajan kuluessa. Pelkkään ostohintaan katsominen ei
olekaan se järkevin vaihtoehto, vaikka kilpailutettaessa usein niin tehdäänkin.
Vinyyli on materiaali, joka maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa. Vinyyli kestää tuulet ja
tuiskeet, kovat pakkaset ja auringon porotuksen.
Vinyyliin eivät myöskään tuhoeläimet pääse käsiksi, eikä lehtivihreä tartu. Vinyyli ei vaadi huoltomaalausta, maali ei hilseile eikä se tikkuunnu.
Huoltotoimenpiteeksi vinyylille riittää pelkkä
pesu ja kalliista huoltomaalauksesta säästyneet rahat voidaan käyttää johonkin mukavampaan. Monessa yhtiössä on tapana talkoilla huoltaa yhtiön
yhteistä omaisuutta ja yhteisiä tiloja. Valitettavan
usein talkooväen kokoaminen ei aina olekaan kovin helppoa, eikä vapaaehtoisia maalareita löydy.
Tällöin puuaitojen maalaus- ja korjaustyöt on teetettävä jollakin muulla taholla.

suoja-aidat pitävät ylimääräiset katseet pois piha-alueilta, aitaukset jakavat autosyvennykset ja
raja-aidat erottavat pihan naapurista. Viimeisen
silauksen luovat katokset postilaatikoille ja jäteastioille. Helppohoitoisuuden lisäksi tuotteiden
työstö ja asennus sujuvat helposti asianmukaisten
asennusohjeiden avulla. Tuotteet voi myös purkaa
ja kasata uudelleen ja niillä on materiaalivalmistajan takuu.

Miksi Finera?
Kaikki Finera vinyyli- ja alumiinituotteet valmistetaan tuotteiksi Suomessa, omassa nykyaikaisessa
tehtaassa, suomalaisella työvoimalla. Finera Aitateollisuus oy on johtava vinyylisten piha- ja puutarharakenteiden /tuotteiden valmistaja, tuotekehittäjä ja kokonaispalvelun tuottaja Suomessa ja alan
kiistaton edelläkävijä. Yhtiön toiminta perustuu
ammattitaitoiseen henkilöstöön, asiakas- ja tuotekonsepteihin, nopeisiin ja joustaviin toimitusaikoihin, luotettavaan logistiikkaan, korkealaatuisiin,
kestäviin materiaaleihin ja tuotteisiin sekä luotettaviin yhteistyökumppaneihin.

– palamaton ja myrkytön materiaali
– ei aiheuta terveys- tai ympäristö-haittoja
– vahva, kestävä ja kevyt rakenne, käyttölämpötilat -50
°C …+65 °C
– helppo ja nopea asentaa,
säästät jo asennuskustannuksissa
– ei tarvitse koskaan pintakäsittelyjä
– käy mm. vanhojen puu-, metalli- tai betonituotteiden tilalle
– ei vety, tahraannu tai ime hajuja itseensä
– ei haalistu, kellastu tai tummu, kestää auringon UV-säteilyn
– ei lahoa, homehdu tai tikkuunnu, ei halkeile, hilseile
tai liituunnu
– luo siistin ja viimeistellyn ilmeen kiinteistölle
– hyvännäköinen, helppohoitoinen ja turvallinen
– erittäin hyvä hinta–laatu–
elinkaari suhde

Finera® tuotteet:
– pien-, rivi- ja kerrostalojen
piha-aidat
– terassien ja parvekkeiden
kaidejärjestelmät
– taloyhtiöiden tilanjako-/näkösuoja-aidat
– ajo- ja käyntiportit, myös automaattiset liukuportit
– jätekatokset, puutarhavajat,
kompostikehät
– maaseutu- ja eläinaitaukset
sekä niiden portit
– mittatilausterassit
– pergolat, terassikatokset
– tilanjako-/viherseinäkkeet
– valmislaiturit sekä laitureiden kaiteet

Vaihtoehtojen valtava määrä
Fineran valikoimissa on useita ratkaisuja, joilla
juuri teidän yhtiönne piha viimeistellään. Näkö6
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