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Byggmax laajentaa parkettivalikoimaansa verkkokaupassa 

Näyttävät ja laadukkaat parkettilattiat järkevään hintaan! 
 
Byggmaxin parkettivalikoima laajentunee verkkokaupassa kymmenillä uusilla tuotteilla. 
Korkealaatuisilla ja kestävillä Barlinekin parkettilattioilla uudistat kotisi helposti ja nopeasti – ja 
Byggmaxista ostettuna myös järkevään hintaan. Verkkokaupassa myytävistä parkettilattioista voi 
tilata näytepalat, joita on helppo arvioida kotona oikeassa tilassa ja valossa. Byggmaxin laajasta ja 
monipuolisesta parkettituotteiden valikoimasta löytyy vaihtoehtoja jokaiseen kotiin. 
 
Suunnitteletko lattiaremonttia? Syksy ja talvi ovat hyvää aikaa toteuttaa pintaremontteja sisätiloissa. Aito 
puupintainen parkettilattia on ajaton valinta, jolla kotiin saa luotua tyylikyyttä, yksilöllisyyttä ja lämpöä. 
Byggmaxin laajan parkettivalikoiman avulla voi toteuttaa kaikki lattiaremontit, ja helpon asennustekniikan 
ansiosta ne soveltuvat niin kotinikkarille kuin ammattilaiskäyttöönkin. Barlinekin parkettien fiksun 
lukitusjärjestelmän ansiosta lattian asentaminen sujuu näppärästi myös ensikertalaiselta, eikä vaadi 
erikoistyökaluja. Byggmaxin parketit soveltuvat asennettavaksi myös lattialämmitettyihin tiloihin.  

Parketteja jokaiseen makuun 
 
Tammi ja saarni ovat olleet suomalaisten suosikkiparketteja kautta aikojen. Parketin valintaan vaikuttavat 
omien mieltymysten lisäksi myös tilan värimaailma ja valoisuus sekä vaatimukset kulutuksenkestävyydelle. 
 
Tammi on tunnettu kovuudestaan, kestävyydestään ja helppohoitoisuudestaan. Byggmaxin tammiparkettien 
kestävyyttä lisää seitsenkerroksinen, UV-kovennettu lakkapinta.  
 
Byggmaxin malliston vaaleasävyisiä parketteja ovat saarni, koivu ja vaahtera. Mallistoon kuuluu myös 
valkolakattuja ja valkoöljykäsiteltyjä parketteja sekä tumma coffee-sävy, jossa alkujaan vaalean puun syitä 
on korostettu harjauksella ja tummalla kuultolakkauksella. Vahvan tummasävyinen parkettilaatu Byggmaxin 
valikoimassa on sapelimahonki. 

 

Vaalea Amazon Molti, kulutuskestävyyden huippuluokkaa! 
Barlinekin korkealaatuinen Amazon Molti -tammiparketti menestyi 
keväällä 2014 VTT Expert Services Oy:n toteuttamassa 
parkettivertailussa. Tämä järkihintainen tammiparketti oli vertailussa 
vähintään yhtä laadukas kuin kallein. Amazon Molti -tammiparketti 
selvisi testistä kulutuskestävyydessä parhaalla hinta-laatusuhteella.  
 
Helppohoitoinen, lakattu, 3-sauvainen Amazon Molti -parkettilattia on 
kestävyytensä vuoksi hyvä valinta myös kovassa käytössä oleviin 
tiloihin kuten kodin eteiseen tai jopa julkisin tiloihin ja myymälöihin. 14 
millimetrin paksuinen parkettilauta muodostuu kolmesta yhteen 
liimatusta kerroksesta aitoa puuta. Asentaminen sujuu helposti 
kiinnitysjärjestelmän ansiosta. 
 
Hinta: 26,95 euroa/m
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Tumma ja tyylikäs saarniparketti, harjattu coffee  
 
Näyttävä tumma parketti ei välttämättä tarvitse olla kallis! Tyylikäs 
tummapintainen 3-sauvainen coffee-sävyinen saarniparketti on varma 
valinta sinulle, joka haluat kauniin eläväpintaisen ja katseen kestävän 
lattian järkevään hintaan. Pinnalla on harjattu saarnikerros joka on 
lakattu viisi kertaa, ja jokainen kerros on kovetettu UV-säteilyllä. 
Helppohoitoinen, tummaksi kuultovahattu parketti on helppo asentaa 
5Gs-lukitusjärjestelmän ansiosta. 14 millimetriä paksussa parketissa 
on kolme yhteen liimattua kerrosta aitoa puuta.  
 
Hinta 27,95 euroa/m
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Valkolakattu 3-sauvainen Family-vaahteraparketti 

Haluatko lattian, joka huomataan? Raikkaan vaaleassa 3-sauvaisessa 
vaahteraparketissa on kauniin vaihteleva puukuvio ja eloisat sävyt, ja 
valkolakkaus pehmentää tunnelmaa. Vaahtera on luonnollinen ja 
kaunis puumateriaali, joka on materiaalina kova ja vakaa. Tämä 14 
millimetrin paksuisen parketin pinta on lakattu pinta, mikä tekee siitä 
helppohoitoisen ja kulutusta kestävän. Asennus on nopeaa helpon 
5Gs-lukkojärjestelmän ansiosta. 
 
Hinta: 42,95 euroa/m
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Valkolakattu Family-saarnilankkuparketti 

Saarnipuun jännittävä syykuviointi tekee lattiasta persoonallisen 
näköisen ja luo klassista tyyliä tilaan kuin tilaan. Mattapintainen 
valkolakkaus tekee parketista ylellisen kauniin. Tämä 3-sauvainen, 14 
mm paksu saarniparketti kestää kovaakin kulutusta. Helppohoitoinen 
parkettilattia on helppo asentaa ilman liimaa 5Gs-asennusjärjestelmän 
avulla. 

Hinta 45,95 euroa/m
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*Muistathan, että verkkokauppaparketeista voi tilata koepalat, joiden avulla on helppo valita kotiin parhaiten 
sopiva materiaali. 

Apua parketin asennukseen Byggmaxin verkkosivuilta 

Parkettilattian asennus- ja hoito-ohjeet löytyvät sekä myymälästä että Byggmaxin verkkosivuilta. Näillä 
ohjeilla selviää myös ensikertalainen!  
http://www.byggmax.fi/rakennusprojekti/seinat-lattiat-ja-katto/uusi-lattia 

Lisätietoja:  
Kaj Norrman, aluepäällikkö, Byggmax Suomi, p. 0400 975 158, sähköposti: kaj.norrman@byggmax.fi 
 
Tuotekuvat ja -näytteet:  
Kristiina 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 
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