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Lasiterassi on puutarhan tyylikäs olohuone, joka suojaa 
kylmältä ja itikoilta 
 
Suomen kesän kaksi ikuista vitsausta – kylmä sää ja hyttyset – on nyt helppo selättää 
upealla lasiterassilla. Naapuruston tyylikkäimmällä lasiterassilla on mukava kahvitella 
hyttysiltä suojassa ja nauttia auringonlaskusta lämmössä kylmenevänä kesäiltana. 
Lasiterassin käyttökauden pituuden voi määrittää itse valitsemalla sopivan lasituksen. 
 
Edes juhannukselle tyypillinen tuisku ja tuiverrus ei pääse latistamaan juhlamielialaa, kun 
keskikesää voi tunnelmoida keskellä luontoa, suojaavan lasituksen sisällä. Byggmaxin 
lasiterasseihin voi käydä tutustumassa Espoon, Raision, Riihimäen, Porin ja Vaasan myymälässä. 
Kun ostopäätös on tehty, lasiterassin voi tilata valmiina kokonaisuutena Byggmaxin 
verkkokaupasta. Asiakas voi myös yhdessä Byggmaxin myyjän kanssa räätälöidä juuri oman 
näköisensä lasiterassin, jossa omat tarpeet ja mieltymykset on otettu huomioon. Lasiterassit 
toimitetaan aina kotiovelle saakka. Asennuksen voi suorittaa kätevästi itse alle viikossa. Alla on 
esitelty kolme Byggmaxin kattavasta valikoimasta poimittua lasiterassiratkaisua: 
 
Vapaasti seisova harjakattoinen lasiterassi, 15 m2 
Vapaasti seisovan lasiterassin voi sijoittaa pihalle parhaaseen paikkaan. Lasiterassin 
käyttökauteen voi vaikuttaa lasivalinnalla, vaihtoehtoina on kesä, jatkettu kesä sekä kevät–syksy. 
Lasiterassissa on liimapuurunko, jonka voi valita joko käsittelemättömänä tai valmiiksi 
pohjakäsiteltynä. Lasiterassissa on liukuovet ja katto on 10–
32 mm kennomuovia riippuen valitusta käyttökaudesta. 
 
Tuotetiedot: 
 
Leveys: 4190 mm  
Syvyys: 3580 mm  
Harjakorkeus: 2920 mm  
Katon alin korkeus: 2280 mm  
Katto-osioita: 8 kpl  
Hinta: alkaen 6 537 €/kpl 
Verkkokauppatuote | tuotesivut 
 
 
Vapaasti seisova viistokattoinen lasiterassi, 14,5 m2 
Vapaasti seisovalla lasiterassilla voi nauttia puutarhasta 
iltojen viiletessä sekä myös raikkailla kevät- ja syyskeleillä. Terassin käyttökauden pituuden voi 
päättää sopivalla lasi- ja katevalinnalla, vaihtoehtoina ovat kesä, jatkettu kesä sekä kevät–syksy. 
Paketti sisältää vapaasti seisovan, pohjakäsitellyn tai käsittelemättömän liimapuurungon, 
liukuoviosiot, kiinteät lasielementit, kennomuovikatteen sekä paneeliosiot. Lasitusten karmit ovat 
valkoisia ja kaikki asennustarvikkeet sisältyvät myös. 
 
Tuotetiedot: 
 
Leveys: 4050 mm  
Syvyys: 3583 mm  
Korkeus rungon takaosassa: 2220 mm  
Korkeus rungon etuosassa: 2630 mm  
Katto-osioita: 4 kpl  
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Hinta: alkaen 5 125 €/kpl 
 
Verkkokauppatuote | tuotesivut 
 
Julkisivuasennettava lasiterassi, 14,1–29,3 m2  
Julkisivuun liitettävä lasiterassi tuo taloon lisää neliöitä sekä oleskelutilaa. Lasiterassi muodostaa 
siis taloon ylimääräisen huoneen, jonka käyttökauden pituuden voi päättää itse valitsemalla 
sopivan lasituksen ja katteen (kesä, pidennetty kesä, kevät-kesä-syksy tai talvipuutarha). Kyseistä 
lasiterassia on saatavilla eri kokoluokissa, käytettävän tilan ja tarpeen mukaan. Runko on 
rakenneluokiteltua liimapuuta ja katto on UV-suojattua opaalinväristä kennomuovia. Paketti 
sisältää pulpettikattorungon, liukuoviosiot valkoisine karmeineen sekä kennolevykaton 
tarvikkeineen. 
 
Tuotetiedot (22 m2): 
 
Leveys: 5990 mm  
Syvyys: 3675 mm  
Korkeus takareunasta katon kanssa: 2671 mm  
Korkeus etureunasta katon kanssa: 2232 mm  
Katto-osioita: 6 kpl  
Hinta: alkaen 4 176 €/kpl 
 
Verkkokauppatuote | tuotesivut 
 
 
Lisätietoja: 
Aleksi Virkkunen, Byggmax Suomen maajohtaja 
puh. 040 137 7001, aleksi.virkkunen@byggmax.fi  
  
Tuotetiedot, -näytteet, -kuvat ja -kuvauslainat: 
Jukka-Pekka Hares, Viestintätoimisto Manifesto 
puh. 050 371 5364, jukka-pekka.hares@manifesto.fi 
 
 
Byggmax lyhyesti  
Vuonna 1993 perustetulla rakennustarvikekauppaketju Byggmaxilla on 134 myymälää eri maissa: 88 myymälää Ruotsissa, 36 Norjassa 
ja 10 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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