
VIHDIN MAANPUOLUSTUSNAISET RY  

MUURIKKA SETIN 78 JA/TAI WOKKIPANNUN VUOKRAUSEHDOT JA -HINNAT 
 

  

  
Muurikka 78 Setti sisältää seuraavat tarvikkeet: 
 Kaasupoltin D-500 pitkillä jaloilla, 2 kaasukehää ja tehonsäädintä, 14,1 kW 
 Kaasuletku turvasäätimellä 
 Muurikka Pannu 78 cm (mukana irrotettavat jalat 3 kpl) 
 Setin suojahuppu 
 Muurikka Silava 110 g 
Wok 60 cm, teräspannu kaasupolttimen päälle 
Muurikka kansi 78 cm, teräs 
Muurikka tikkulämpömittari 
Muurikka suojahuppu settiin 78 cm 
Muurikka paistolasta 48 cm 
Muurikka grillipihdit 38 cm 
Muurikka PRO grillihanskat 
Muurikka grilliharja puuvarrella 
 
Monikäyttöinen Muurikka Pannu on ison kokonsa puolesta kätevä. Tehokas kahdella kaasukehällä ja 
turvasäätimellä varustettu kaasupoltin antaa tasaista lämpöä hetkessä. Isossa D-500 kaasupolttimessa on 
uudistettu, kiinteä tuulensuoja. Kaasupolttimessa on kaksi erillistä säädintä ja kaasukehää, joita voidaan 
käyttää erikseen tai yhdessä, jos polttimen päälle haluaa laittaa pienemmän pannun, voidaan tällöin käyttää 
esimerkiksi vain sisäkehää.  
 
Muurikka Wok 60 cm, teräspannu kaasupolttimen päälle 
Teräswokissa valmistuvat monipuolisesti kaikki wokkiherkut ja lisäksi vaikkapa erilaiset keitot.  
Vuokrauksesta tehdään kirjallinen sopimus, jossa määritellään mitä tarvikkeita kuuluu vuokraukseen. 
 
Vuokrahintaan kuuluu sammutuspeite.  
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Pannun ja mukana tulevien tarvikkeiden vuokraushinnat ja -ajat: 
 

Ryhmät 

Vuokra-
aika 1-3 

vrk 
Vuokra-aika        

4-5 vrk  
Vihdin Mp-
naiset 
puhdistaa 
tarvikkeet  

Vuokrahinta ilman 
kaasupulloa 

Hallituksen jäsenet ilmainen 50,00 € 

Yhdistyksen jäsenet 50,00 € 70,00 € 50,00 € 

Ulkopuoliset henkilöt/yhteisöt 80,00 € 100,00 € 50,00 € 

 
Ennakkomaksu: Vuokra tulee olla maksettuna  
Vihdin Maanpuolustusnaiset ry:n pankkitilille FI34 5297 1420 0137 49  
ennen kuin tavarat luovutetaan. Jos vuokraaja peruu vähintään kaksi vuorokautta ennen vuokra-ajan alkua 
vuokrauksen, palautetaan maksettu vuokra. Jos peruutus tapahtuu myöhemmin, vuokraa ei enää palauteta.  
 
Vuokrausaikaan sisältyy sekä nouto- että palautuspäivät. Lainattavia tarvikkeita vuokrataan Uudenmaan 
alueelle.  
 
Hallituksen ja yhdistyksen jäsenillä on ensisijainen vuokrausoikeus, jos kysyntää on samanaikaisesti 
ulkopuolisilta. 
 

Vuokraaja sitoutuu korvaamaan vahingoittuneen tai varastetun tavaran ja tarvikkeet niiden täydestä 

arvosta. 
 

 
Muurikka-pannun, vokkipannun ja tarvikkeiden vuokrausta hoitaa Seija Hacklin. Noudosta ja palautuksesta 
tulee sopia etukäteen puhelimitse Seija Hacklinin kanssa puh 050 0452 962. 
 
Vuokrausta varten tarvitsemme erikseen allekirjoitetun vuokrasopimuksen, joka tulee allekirjoittaa tavaroita 
noudettaessa. Maksukuitti tulee esittää noudon yhteydessä.  
 

 


