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Toimitusehdot
Kylpytynnyrin materiaali
Kylpytynnyrin ulkoverhous valmistetaan profiiliin höylätystä 30 mm
kuusesta tai 42 mm paksusta lämpöpuusta. Kylpytynnyrit
käsitellään ulkopuolelta puunsuoja-aineella, käsittely tulisi uusia
tarpeen vaatiessa.
Kylpytynnyrin sisus
Kylpytynnyrin sisäosa on lasikuitua ja niitä on eri värejä.
Lasikuitusisustynnyreihin on saatavana poreet ja led-valot,
jolloin käytettävä vain vesijohto- tai kaivovettä. Pore- ja ledtynnyreitä tulee käyttää aina vikavirtasuojakytkimen kanssa.
Porejärjestelmä tulee aina tyhjä käyttää tyhjennyksen jälkeen,
jotta kaikki vesi poistuu järjestelmästä. Myös led-valo tynnyreitä
on mahdollista tilata. Sisäosia on mahdollista tilata myös erikseen.
Muista kuitenkin, että pelkkä sisäosa tarvitsee aina, jonkinlaisen
tukirakenteen ympärilleen.
Kylpytynnyrin kamiina
Kylpytynnyrin sisä- ja ulkokamiinat ovat merialumiinia, etupelti
mustaksi maalattua terästä ja kaksiosainen piippu ruostumatonta
terästä. Piippuihin on saatavana lisävarusteena jatkopiippuja ja
piipun suojaputkia.
Kylpytynnyrin kuljetus
Kylpytynnyri on helppo kuljettaa, vaikka peräkärryllä. Pääasiassa
kylpytynnyrit toimitetaan kokonaisina, mutta ne on mahdollista saada
tarvittaessa myös osina, jolloin asiakas voi itse koota tynnyrin
haluamaansa paikkaan.
Kuljetuksen jälkeen tarkista, että alaputken klemmari on pitävä ja
aukaise sähköjohdon kuljetussuoja pore-led tynnyrin sekä ledtynnyrin pohjasta sekä käännä tynnyri varovasti oikein päin. Älä
koskaan pyöritä tynnyriä ja älä nosta tynnyriä putkista (saattaa
irrottaa popniitin). Jos laitat poistoputken, pidä kiinni
ruuvimeisselillä tynnyrin pohjaventtiilistä. Kylpytynnyrin
ulkopuolella on kaksi vanteenkiristintä, joita voit kiristää/ löysentää
tarpeen vaatiessa. Voit tarvittaessa myös laittaa silikonia
mahdollisiin vuotokohtiin.
Kylpytynnyrin asennus
Sijoita kylpytynnyri tasaiselle alustalle, esim. sepelille.
Suosittelemme kylpytynnyrin jalaksien alle muutamaa lankkua tai
pihalaattaa, jotta ilma kulkisi paremmin pohjan ja alustan välissä,
huomioi että, kamiinan jalat ja paljun jalakset oltava samassa
tasossa.
Voit myös upottaa tynnyrin osittain terassiin, huomio kuitenkin, että
pystyt tekemään tarvittavia huoltotoimenpiteitä, että pääset
puhdistamaan kamiinan ja pohjan alta pääsee ilma kiertämään sekä
kamiinan sijoittamisessa huomioi turvaetäisyydet. Myös vanteita
tulee tarvittaessa kiristää / löysentää. Huomioi myös turvaetäisyydet.
Laita kylpytynnyrin yläputkeen pehmeä kumiputki ja tarvittaessa
alaputki, osassa malleja alaputki on jo valmiina ja työnnä
ulkokamiinan putket niihin, lopuksi kiristä klemmarit (3-4 kpl)
pehmeiden putkien ympärille molemmissa päissä. Laita savupiiput
paikoilleen ja tarkista osassa kamiinamalleja, että piipun vetopelti on
piipun alapuolella, EI arinan alla.
Kylpytynnyrin käyttö
Älä sytytä kamiinaan tulta ennen kuin tynnyri on täynnä ja pitävä.
Voit käyttää lisävarusteena myytävää kylpytynnyrin kantta
lämmityksenkin aikana, tämä on suositeltavaa. Veden suositeltava
lämpötila on n.37 °C.
Huolehdi talvella, ettei täytetyn kylpytynnyrin vesi pääse jäätymään,
tyhjennä kylpytynnyri, kun tuli on sammunut kamiinasta kokonaan tai
muista huolehtia sen lämmityksestä. Kylpytynnyrin tyhjentämiseen
on saatavana lisävarusteena poistoputki hanalla.
Myöskään ulkokamiinassa oleva vesi ei saa jäätyä, ota kamiinan
pohjatulppa pois, jos tynnyri ei ole käytössä. Pressukannen alle
voi laittaa esim. finnfoam-levyjä, jolloin saat kannesta eristetyn.
Lisävarusteena on myös puinen kansi tai osaan kylpytynnyreitä
lämpökansi. Älä laita kantta kuitenkaan liian tiiviisti, ilman täytyy
päästä kiertämään myös kannen alle. Tyhjennä tuhkat kamiinasta
riittävän usein ja nuohoa tarvittaessa. Liian pitkä tyhjennysväli
saattaa vahingoittaa arinaa.

Kylpytynnyrin puhdistus
Muista tyhjentää vedet ja pestä kylpytynnyri riittävän usein
desinfioivalla puhdistusaineella (klooriton) ja mikrokuituliinalla sekä
huuhtele lopuksi erittäin hyvin, huuhtele samalla myös kamiinan
vesivaippa. Mikäli haluat käyttää samaa vettä pidempään, on
mahdollista hankkia lisävarusteena hiekkasuodatin, jota on
käytettävä vain vesijohto- tai kaivoveden ja
vikavirtasuojakytkimen kanssa. Huomioi myös, että veden
kiertosuunta pysyy samana kuten ilman suodatintakin, käytä
suodatinta vasta kylpemisen jälkeen tai ennen lämmitystä.
Suodatinta käytettäessä huolehdi, että vettä on riittävästi, lisää
tarvittaessa, liian vähäinen veden määrä saattaa aiheuttaa tummia
läikkiä puisen tynnyrin sisäpintaan. Lisävarusteena saatavana myös
erilaisia kloorittomia vedenpuhdistusaineita; saness ja happitabletit.
Pore/led tynnyrin pesu painepesurilla kielletty.
Kylpytynnyrissä muuta huomioitavaa
Kylpijöitä tynnyreihin mahtuu 3-12 henkilöä, riippuen mallista.
Sisäkamiinallisiin mahtuu ihmisiä vähemmän, mutta kamiina ei vie
tilaa pihassa. Ulkokamiinallisissa taas on tilaa useammalle kylpijälle,
mutta muista huolehtia kaikkien turvallisuudesta tulipesän
lähettyvillä. Tynnyrin kokoa miettiessä, kannattaa miettiä, mikä on
oma tarve.
Valmistamme erikoistilauksesta myös perinteisiä puisia
(kuusi/lehtikuusi ja lämpöpuu) kylpytynnyreitä. Puinen kylpytynnyri
saattaa vuotaa aluksi, joten se pitää kastella kaikkialta ensimmäisen
täytön yhteydessä, myös ulkopuolelta, jotta vesi alkaa imeytymään
puuhun ja turpoaminen alkaa
Sisäkamiinallisissa tynnyreissä kansi tulee suoja-aitaan asti.
Huolehdi kaikkien, erityisesti lasten, turvallisuudesta kylpytynnyrissä
ja sen läheisyydessä. Älä anna lasten leikkiä tynnyrissä
HUOM! Kamiina saattaa vahingoittua, joten seuraavat asiat ovat
erityisen tärkeitä:
•
•

Kylpytynnyri tulee täyttää vedellä kokonaan ennen
kamiinan sytyttämistä, varmista, että tynnyri on pitävä
ennen, kuin sytytät kamiinan
Kun ihmiset nousevat ylös kylpytynnyristä, tarkista,
ettei vesi laske liian alas ja lisää tarvittaessa vettä.

•

Käytä vain kloorittomia vedenpuhdistusaineita.

•

Kylpytynnyriä ei saa tyhjentää vedestä ennen kuin tuli
on sammunut kamiinasta kokonaan, mieluiten vasta
seuraavana päivänä.

•

Käytettäessä uppopumppua, huolehdittava ettei vesi
tyhjene tynnyristä.

•

Muistathan laittaa kamiinan piipun loppuun asti
paikoilleen.

•

Muista myös puhdistaa kamiina riittävän usein.

•

Talvella huolehdi, ettei ulkokamiinassa oleva vesi
jäädy, ota pohjatulppa pois, jos tynnyri ei ole käytössä.

•

Käytettäessä hiekkasuodatinta huomioi, että veden
kiertosuunta pysyy samana kuten ilman suodatintakin,
käytä suodatinta vasta kylpemisen jälkeen tai ennen
lämmitystä.
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Toimitusehdot
Tilauksen tekeminen
Tilauksen voit tehdä verkkokaupassamme, puhelimitse 0400 532798, sähköpostilla kai.kosklin(at)fimex.fi ja myymälässämme.
Huomioithan, että kaikki tuotteemme eivät ole verkkokaupassa.
Toimitusaika ja hinnat
Toimitusaika tilauksesta on noin 1-3 viikkoa, osa tuotteista heti varastosta, pidätämme oikeuden muutoksiin. Rahti määräytyy
postinumeron mukaan. Rahtimaksu sisältää tilatun tuotteen toimituksen yhteen toimitusosoitteeseen. Pienet tuotteet esim. kylpytynnyrit
puramme perälaudalla, mutta isommat tuotteet esim. saunat ja piharakennukset asiakas purkaa tuotteen itse autosta tai fimexin
kärrystä.
Jos tarvitaan erillinen hiab-auto kuljetukseen/ siirtoon toimitusosoitteessa, siitä veloitus 100 euroa/tunti. Toimitukset kuorma-autotien
päähän, tuotteen tulee olla tuotavissa 30 tonnin painoisella isolla kuorma-autolla. Tuontipaikalle on johdettava em. kuorma-auton
kantava ajoväylä, jossa on vähintään 4,5 metriä tilaa ylä- ja sivusuunnassa.
Saarikuljetukset ja muut erikoiskuljetukset, kysy tarjous 0400 532798. Kuljetusliikkeen kuljetuksilla saaristoon saattaa tulla lossimaksu.
Voit myös noutaa tuotteen Turun Fimex Oy:n varastosta.
Toimitusehdot ja laskutus
Verkkokaupassa tehdyt tilaukset maksetaan verkkokaupassa, josta saamme ilmoituksen sähköpostiimme, jonka jälkeen lähetämme
kuitin. Voit myös valita Santanderin rahoituksen, josta lisää kotisivullamme. Turun Fimex Oy:llä on oikeus laskuttaa suuremmat tilaukset
ennakkoon kokonaan. Voit myös maksaa myymälässämme pankki / luottokortilla tai käteisellä. Maksumuistutuksista perimme 5 €
muistutuspalkkion sekä voimassa olevan viivästyskoron. Kaikki hinnat sisältävät alv:n 24 %.
Turun Fimex Oy pidättää oikeuden hintojen muutoksiin ja tuote / tuotteet ovat Turun Fimex Oy:n omistuksessa, kunnes koko
kauppasumma maksettu.
Peruutusehdot
Asiakkaalla on oikeus ennen tilauksen toimittamista peruuttaa tilaus tietyin ehdoin: Tilaukseen voi tehdä muutoksia, ennen
tilausvahvistuksen hyväksymistä, tilausvahvistuksen hyväksymisen jälkeen asiakas EI voi peruuttaa tilausta. Peruutusoikeus EI koske
tarjoustuotteita, EI 2-laadun tuotteita eikä mallikappaleita. Asiakkaalla EI myöskään ole oikeutta peruttaa toimitusta, jos tuote ei ole
varastotuote ja olemme aloittaneet tuotteen valmistuksen tai tuote tehdään erikoismittojen mukaan tai tuotteeseen tehdään muutoksia
tai lisäyksiä sen jälkeen, kun asiakas on saanut tilausvahvistuksen, jonka hän hyväksyy esim. omalla allekirjoituksellaan. Asiakkaalla EI
myöskään ole oikeutta peruttaa toimitusta messuilla / myymälässä tehtyihin tilauksiin, jonka asiakas on allekirjoituksellaan hyväksynyt=
tilausvahvistus. Veloitamme tuotteen koko hinnan, myös mahdolliset aiheutuneet rahtikulut. HUOM: Toimitus katsotaan tapahtuneeksi,
kun lähetys on kokonaan tai osittain lähtenyt Turun Fimex Oy:n tai Turun Fimex Oy:n yhteistyökumppaneiden varastosta.
Reklamaatiot
Virheellisestä tai puutteellisesta toimituksesta, tai tuotteesta on tehtävä reklamaatio Turun Fimex Oy:lle 7 päivän sisällä tuotteen
toimituksesta. Kuljetusliikkeen rahtikirjaan merkittävä kuljetusvaurio, jos tuote on rikkoontunut kuljetuksessa. Reklamaation voi
tehdä joko puhelimitse numeroon 0400 532 798 tai sähköpostitse osoitteeseen kai.kosklin(at)fimex.fi.
HUOM: Myyjä ei vastaa viallisen tai puutteellisen tuotteen käytön aiheuttamista lisäkustannuksista.
Asiakkaalla on mahdollisuus palauttaa verkkokaupasta, puhelinmyynnistä ostamansa tuote 14 päivän kuluessa toimituksen
vastaanottamisesta ilmoittamalla siitä sähköpostitse tai puhelimitse asiakaspalveluumme. Palautusoikeus EI koske tarjoustuotteita, EI 2luokan tuotteita, eikä mallikappaleita. Asiakkaalla EI myöskään ole oikeutta palauttaa tuotetta, jos tuote ei ole varastotuote= tilaustuote
ja olemme aloittaneet tuotteen valmistuksen tai jos tuote tehdään erikoismittojen mukaan tai tuotteeseen tehdään muutoksia tai
lisäyksiä. Asiakkaalla EI myöskään ole oikeutta peruttaa tilausta/toimitusta messuilla / myymälässä tehtyihin tilauksiin, jonka asiakas on
allekirjoituksellaan hyväksynyt= tilausvahvistus. Veloitamme tuotteen koko hinnan, myös mahdolliset aiheutuneet rahtikulut.
Mahdollinen palautus tapahtuu vasta reklamaation jälkeen ja Turun Fimex Oy:n hyväksymällä tavalla, koska Turun Fimex Oy:n
toimittamat tuotteet eivät ole palautettavissa normaaliin tapaan postin välityksellä ja tästä syystä johtuen on asiakas velvollinen
maksamaan mahdolliset palautuskulut todellisten rahtikustannusten mukaan. Veloitamme myös tuotteen joko kokonaan tai osittain.
Muuta
Turun Fimex Oy ei vastaa siitä, että tilauksen toimitus estyy, vaikeutuu tai myöhästyy ylivoimaisen esteen takia, johon sillä ei ole
vaikutusmahdollisuuksia. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi kuljetusliikkeiden aikataulut, luonnonmullistukset tai lakot.
Kuvat Turun Fimex Oy:n kotisivulla tai esitteessä olevien tuotekuvien värit saattavat poiketa todellisista tuotteiden väreistä tai
viimeistelyistä. Kuvat ovat Turun Fimex Oy:n tai sen yhteistyökumppaneiden omaisuutta, ja niiden käyttö ilma lupaa on kielletty.
Turun Fimex Oy antaa tuotteilleen yhden vuoden takuun, vain yksityiskäyttöön.
Takuu ei koske normaalia kulumista tai jos asiakas ei ole noudattanut käyttöohjeita ja omalla käytöksellään rikkonut tuotteen. Takuu ei
myöskään koske 2-luokan tuotteita. Jos käyttöohje on jostain syystä jäänyt toimittamatta asiakkaalle, on asiakas velvollinen pyytämään
sellaisen, joko sähköpostilla tai kirjeitse. Asiakas ei voi myöhemmin vedota enää käyttöohjeen puuttumiseen.
Vuokrattaessa tynnyriä/ saunaa perimme ennakkolaskun, joka on oltava maksettu ennen toimitusta. Jos sauna/ tynnyri vahingoittuu
vuokrauksen aikana, on asiakas velvollinen korvaamaan korjauskustannuksen kokonaan tai lunastamaan tuotteen itselleen.

