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Toteuta kylpyhuoneunelmasi järkevään hintaan! 

Byggmaxin uusi NANO-kylpyhuonemallisto tekee unelmista 
totta myös pienissä tiloissa 
 
Haaveiletko uudesta kylpyhuoneesta? Byggmaxin linjakkaiden kylpyhuonekalusteiden avulla luot 
uuden ilmeen vaivatta ja järkevään hintaan – ilman raskasta remonttia. Syksyn NANO-
uutuusmalliston avulla kylpyhuoneunelmat on helppo toteuttaa myös pienissä kylpytiloissa. 
 
Kun tilaa on vähän, tarkka suunnittelu ja järkevät muodot ratkaisevat. Byggmaxin uusi, tilaa säästävä NANO-
mallisto on suunniteltu erityisesti pieniin kylpyhuone- ja wc-tiloihin. Millintarkka muotoilu takaa sen, että 
säilytystiloista ei tarvitse tinkiä, vaikka neliöitä on rajallisesti. Nano-mallisto sisältää erimallisia pesualtaita, 
allaskaappeja, erikokoisia seinäkaappeja sekä wc-istuimia tarvikkeineen.   
 

 

NANO-allaskaappi 
Tilaa säästävästä muotoilusta huolimatta NANO-allaskaappi on 
sisältä uskomattoman avara ja tilava. NANO-mallistossa on 
kahdenlaisia allaskaappeja, symmetrisen ja epäsymmetrisen 
pesualtaan kanssa yhdistettävät vaihtoehdot.  
 
Tyylikään allaskaapin korkeakiiltoiset ovet on valmistettu kosteutta 
hyvin kestävästä MDF-levystä ja lastulevystä, allas on posliinia. 
Valkoisen ja harmaan lisäksi värivaihtoehtoina ovat trendikäs lime ja 
pirteä oranssi. Kaapinovi on saatavilla oikea- vai vasenkätisenä. 
 
Mitat: 410 x 410 x 290 mm (L x K x S) 
Hinta: 139 euroa 

 

NANO Colours -seinäkaappi 
Neliönmuotoisen NANO Colours -seinäkaapin voi yhdistää myös 
saman sarjan muihin kaappeihin.  
 
Raikkaan NANO-malliston avulla kylpyhuoneeseen voi luoda 
ainutlaatuisen tunnelman rohkeiden värien ja muotojen avulla. Tämä 
harmaa kaapinovi sopii Nano-kylpyhuonekaappeihin. Jos kaappeja 
on useita, niihin voi valita erivärisiä ovia, jolloin huone on vieläkin 
eloisampi. NANO Colours -seinäkaapin runko on valmistettu lastu- 
ja MDF-levystä. Kaapin runko ja ovet myydään erikseen. 
 
Mitat: 410 x 232 x 410 mm (L x S x K) 
Hinnat: kaapin ovi 59 euroa, kaapin runko 85 euroa. 

 

 

NANO-wc-istuin 
Kun tila on hyödynnettävä tarkkaan, on NANO-malliston seinään 
asennettava WC-istuin nokkela ratkaisu. Kylpyhuoneen lattia on 
helppo siivota. 
 
Laadukkaan WC-istuimen posliinilla ja pinnoitteella on 10 vuoden 
takuu. 
 
Istuimen mitat: 470 x 370 x 385 mm (L x S x K) 
Hinnat:  

 istuin 205 euroa  

 istuimen kansi 115 euroa 

 Aqua-huuhtelujärjestelmä 229 euroa 

 Huuhtelupainikkeet alkaen 24,94 euroa, saatavana 
harmaana, valkoisena ja hopeanvärisenä 
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NANO-kylpyamme 
Tämä puolikaaren muotoinen, linjakkaan kaunis kylpyamme sopii 
täydellisesti kylpyhuoneen nurkkaan, joka jäisi muuten 
hyödyntämättä. Lasikuidusta valmistettu kylpyamme on saatavana 
sekä oikean- että vasemmanpuoleisena. Toimitetaan ilman 
peitelevyä. 
 
Kylpyammeen mitat: 
1500 x 420 x 750 mm 
 
Hinnat 

 Amme 359 euroa 

 Ammeen etupaneeli 129 euroa 

 Poistosarja kylpyammeeseen (sis. pohjaventtiilin, 
ylivuotosuojan ja putkiosat) 49 euroa. 

Kaikki NANO-malliston kylpyhuonekalusteet ovat saatavilla Byggmaxin verkkokaupasta ja niiden toimitusaika 
on 5–10 päivää. Verkkokauppa palvelee osoitteessa www.byggmax.fi. Byggmaxilta saat tarvittavat ohjeet ja 
neuvot kylpyhuonekalusteiden asennukseen. 

Byggmaxilta saa järkevään hintaan myös kaikki tarvikkeet laajempaakin kylpyhuoneremonttia varten 
kaivoista ja vesiputkista, tasoitteisiin ja vesieristemassoihin. Tutustu myös Byggmaxin muihin kylpyhuoneen 
sisustustuotteisiin kuten suihkut, hanat ja kaakelit osoitteessa Byggmax.fi/kylpyhuone.  

Byggmax myy korkealaatuisia rakennustarvikkeita kuten puutavaraa, lattioita, kipsiä, sementtiä, ikkunoita, 
ovia ja maalia järkevään hintaan. Suomessa Byggmaxilla on myymälät Espoossa, Jyväskylässä, Kangasalla, 
Lahdessa, Oulussa, Pirkkalassa, Porissa, Porvoossa, Raisiossa, Seinäjoella, Turussa, Vaasassa ja 
Vantaalla. 
 
 
Lisätietoja:  
Kaj Norrman, aluepäällikkö, Byggmax Suomi, p. 0400 975 158, sähköposti: kaj.norrman@byggmax.fi 
 
Tuotekuvat ja -näytteet:  
Kristina Klemetti, Viestintätoimisto Manifesto, puh. 045 139 4470, sähköposti: kristiina.klemetti@manifesto.fi  
 
 
Byggmax lyhyesti  
Vuonna 1993 perustettu rakennustarvikekauppaketju Byggmaxilla on 72 myymälää Ruotsissa, 27 Norjassa ja 13 Suomessa. Byggmaxin 
liikevaihto vuonna 2013 oli noin 3,2 miljardia kruunua (SEK) ja konserni jatkaa vahvaa kasvuaan. Byggmaxin liikeideana on olla edullisin 
vaihtoehto laadukkaita rakennustarvikkeita ostaville kuluttajille. Kaikissa myymälöissä oleva ns. Drive In -kaista mahdollistaa erityisesti 
painavien tavaroiden lastaamisen suoraan autoon tai peräkärryyn, mikä tekee Byggmaxissa asioimisesta helppoa ja tehokasta. 
Byggmax listautui Tukholman pörssiin kesäkuussa 2010. Lisätietoja: www.byggmax.com 
 
BYGGMAX – LAATUA JÄRKEVÄÄN HINTAAN 
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