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Maneesit

Monipuolista ratsastuksen harrastamista
säällä kuin säällä.
Suomen vaihtelevista ja ajoittain ankaristakin
sääolosuhteista johtuen maneesilla on suuri merkitys
ratsastusharrastuksessa. Ratsastuksessa ollaan
tekemisissä ison ja voimakkaan eläimen kanssa,
jolloin myös turvallisuuteen tulee panostaa. Kun
puitteet ovat kunnossa, se vähentää harrastuksen
turvallisuusriskejä. Maneesi takaa asianmukaiset
tilat ratsastustuntien pitoon sekä hyvät puitteet
ratsastuskilpailuiden järjestämiselle. Lisäksi
ratsastaminen maneesissa on harrastajille mielekästä
ja hevoset välttyvät altistumasta jalkavaivoihin,
jota jatkuva kovalla tai liukkaalla pohjalla
liikkuminen saattaa aiheuttaa. Maneesi mahdollistaa
ympärivuotisen harjoittelun ja tuo lisäarvoa tallillesi.
Tarjoamme kokonaisvaltaisia maneesin rakennusja suunnittelupalveluita, jotka laadukkaisiin

runkojärjestelmiimme yhdistettyinä takaavat
miellyttävän ja monipuolisen harjoittelun
hevosten kanssa ympärivuoden. Hyvin suunniteltu
rakentaminen lähtee liikkeelle hyvistä perustuksista
ja rungosta. Rapko runkojärjestelmään perustuvat
halliratkaisut toimitetaan aina täysin suunniteltuina
kokonaisuuksina, sinun tarpeittesi mukaan
tehtyinä, sovitussa aikataulussa. Lopputuloksena
syntyy kokonaiskustannuksiltaan edullinen ja
korkealaatuisista osista valmistettu turvallinen
ja käyttövalmis runkoratkaisu. Halutessasi voit
tilata myös pelkän materiaalitoimituksen tai
asennusosuuden haluamallesi rakennusosalle.
Palvelukokonaisuudet sisältävät aina toimitettavien
tuotteiden osalta mitoituksen ja suunnittelun.
Tavoitteenamme on löytää sinun tarpeisiisi parhaiten
sopiva ratkaisu.

Maneesihankkeen palvelukuvaus
Ideointi

Ensimmäisellä asiakastapaamisella pääset kertomaan yrityksen edustajalle toiveesi ja ajatuksesi
haluamastasi maneesista. Mm. Maneesin kokoon, lämpöeristyksiin, valaistuksiin, sekä ovi ja
materiaalivaihtoehtoihin mietitään yhdessä parhaat ratkaisut. Sinä ideoit – Me toteutamme!

Tarjous

Yhdessä laaditun suunnitelman pohjalta saat kokonaispaketista tarjouksen. Voit halutessasi tilata
myös pelkän materiaalitoimituksen tai asennus-osuuden haluamallesi rakennusosalle.

Hankesuunnittelu

Suunnitteluvaiheesta saat ammattilaisen tekemän asennussuunnitelman sekä
rakennusaikataulun.

Rakentaminen

Maneesin rakennustyöt toteutetaan sovitun aikataulun mukaisesti rakennusammattilaisten
toimesta.

Käyttöönotto

Käyttövalmiin maneesin yhteydessä saat käyttöopastuksen ja selvityksen toteutetuista
työvaiheista.

Elinkaaripalvelut

Olemme aina valmiita auttamaan jos kysymyksiä herää, ja huoltopalvelumme kautta voit tilata
myöhemmin tarvittaessa esimerkiksi palaneiden lamppujen vaihdot.

Jos maneesin hankinta on
mielessä, ota yhteyttä, niin
suunnitellaan yhdessä omien
toivomuksiesi pohjalta tarpeisiisi
soveltuva kokonaispaketti.
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