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Pidennä terassikausi ympärivuotiseksi Byggmaxin terassilaseilla
Lasitettu terassi tai kuisti tuo kotiin ja mökille uuden oleskelutilan, joka ei ole säistä riippuvainen. Byggmaxilla on useita eri
tyyleihin ja käyttötarkoituksiin sopivia ratkaisuja laseista, rungoista, ovista ja katteista. Laadukkaat lasit valmistetaan Ruotsissa
ja ne on helppo asentaa, sillä lasit tulevat valmiissa moduulimitoissa. Valittavana on neljä erilaista lasityyppiä eri vuodenaikoihin
ja käyttötarkoituksiin sekä kaksi eri karmivaihtoehtoa. Terassista voi nauttia nyt ympäri vuoden.   

Terassilasitus kannattaa miettiä vastaamaan parhaiten omaa tarvetta. Ympärivuotiseen käyttöön sopii talvilasitus. Kevät–syksy-laseilla
terassista nauttii jo suuren osan vuodesta ja pidennetty kesä sopii nimensä mukaisesti kesän pidentämiseen alkusyksyn puolelle. Jos terassia
haluaa käyttää ennen kaikkea kesällä säistä riippumatta, oikea valinta on kesälasitus. Byggmax tarjoaa erittäin korkealaatuisia
lasitusratkaisuja, määrämittaisina valmiissa moduuleissa, jotka voi asentaa sujuvasti ja kustannustehokkaasti itse. Byggmax-myymälöissä on
terassilasien mallinäyttely, jossa voi käydä tutustumassa tuotevaihtoehtoihin. Osaava henkilökunta neuvoo mielellään kuhunkin tarpeeseen
parhaan terassilasituksen toteuttamisesta.

Talvilaseilla ympärivuotinen terassikausi

Talvinen terassilasitus rakentuu kahdesta 4 mm turvalasielementistä, joiden välissä on 12 mm paksuinen argonkaasurako. Talvilasit ovat
energiapinnoitettuja, joten lämpö pysyy pidempään sisällä ja pinnoite myös ehkäisee kosteuden tiivistymistä lasin pinnalle. Talvilasien
erityskykylukema on 1,3. Talvielementein varustettuihin liuku-oviin voidaan asentaa myös termostaatilla toimiva lämpökaapeli, joka tunnistaa
lämpötilan ja säätää lämmön sen mukaan. Karmien värivaihtoehdot ovat valkoinen, antrasiitti ja viininpunainen.

Kevät–syksy-lasituksella terassikeli vallitsee suuren osan vuodesta

Kevät–syksy-lasityyppi koostuu eristyslasikasetista joka rakentuu talvilasin tavoin kahdesta 4 mm energialasista. Kevät–syksy-elementeissä
lasien väliin jää 9 mm paksuinen ilmarako. Kevät–syksy-lasien eristyskykylukema on 3,0. Värivaihtoehtoina on valkoinen, antrasiitti ja
viininpunainen.

Kukapa ei haluaisi hieman pidentää kesää?

Jos Suomen lyhyttä kesää haluaa pidentää ja nauttia terassikeleistä, vaikka ulkona saa jo vetää pitkät housut jalkaan, ratkaisun tarjoaa
pidennetyn kesän terassilasitus. Kesää pidentävissä terassilaseissa on yksinkertainen 4 mm paksuinen energiapinnoitettu turvalasi. Lasien
eristyskykylukema on 5,9. Värivaihtoehtoina on valkoinen, antrasiitti ja viininpunainen.

Kesälasituksella ei tarvitse hermoilla ailahtelevista kesäkeleistä

Kaikkein kepein terassilasivaihtoehto tarjoaa suojaa Suomen suven ailahtelevaa luonnetta vastaan. Vaikka helle ei hellisikään, on lasitetulla
terassilla mukava viettää kesäpäivää. Kesälasit koostuvat yhdestä 4 mm turvalasielementistä, joiden eristyskykylukema on 5,9. Värien suhteen
on valittavissa valkoinen, antrasiitti tai viininpunainen vaihtoehto.

Terassilasit voi tilata kätevästi kotipihalle saakka toimitettuna. Vaihtoehtoisesti lasit voi myös noutaa myymälästä itse, jolloin voi lainata
tarvittaessa peräkärryä ilmaiseksi. Kaikkien lasien mukana toimitetaan selkeät asennusohjeet sekä tarvittavat asennustarvikkeet. Terassin
lasittamiseen tarvittavat ilmoitukset tai luvat kannattaa aina varmistaa oman paikkakunnan rakennusvirastosta.
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Vuonna 1993 perustetulla rakennustarvikekauppaketju Byggmaxilla on 133 myymälää eri maissa: 88 myymälää Ruotsissa, 36 Norjassa ja 9
Suomessa. Byggmaxin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 5,3 miljardia kruunua (SEK) ja konserni jatkaa vahvaa kasvuaan. Byggmaxin
liikeideana on tarjota laadukkaita rakennustarvikkeita järkevään hintaan. Kaikissa myymälöissä oleva ns. Drive In -piha mahdollistaa erityisesti
painavien tavaroiden lastaamisen suoraan autoon tai peräkärryyn, mikä tekee Byggmaxissa asioimisesta helppoa ja tehokasta. Byggmax on
listautunut Tukholman pörssiin vuonna 2010. Lisätietoja: www.byggmax.fi
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