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Kevätaurinko lämmittää ja pihatyöt kutsuvat! 

Byggmaxista parhaat välineet ja vinkit puutarhaan 

Kevätauringon alkaessa lämmittää ja sulattaa lunta pihamaalta on aika aloittaa puutarhan 
kevätpuuhat. Viherpeukaloiden ja pihanikkareiden sormia alkaa kutittaa jo maaliskuussa, 
jolloin on hyvä suunnata Byggmax-myymälään ja hankkia tarpeelliset välineet ja uusia 
ideoita järkevään hintaan. 

Keväällä kotipuutarhurin työlistalla on monenlaista puuhaa. Puutarhakalusteet kaipaavat 
huoltamista, välineet uudistamista, puut ja pensaat leikataan ja mikä olisikaan parempi 
kasvukauden aloitus kuin kasvihuoneen pystyttäminen talon seinustalle. Byggmaxista löytyy laaja 
valikoima puutarhatöissä tarpeellisia tarvikkeita kevään pihatöihin sekä paljon erilaiseen 
pihanikkarointiin soveltuvaa puutavaraa. Byggmaxin verkkosivuilta voi käydä katsomassa ilmaiset 
rakennusohjeet vaikkapa pergolan tai kasvilavan nikkaroimiseen. Suuntaa Byggmaxiin ja nauti 
kevätauringosta ulkotöiden parissa! 

 

Fiskars Pistolapio 

Fiskarsin laadukkaat puutarhatuotteet tekevät puutarhatöistä mukavaa ja 
helppoa. Fiskarsilla on pitkä perinne laadukkaiden, ergonomisten ja 
helppokäyttöisten työkalujen valmistamisessa.  

Teräväkärkinen lapio soveltuu hyvin maan kaivamiseen sekä maan ja 
hiekan siirtämiseen. Luja teräs kärki ja tukeva varsi. 

Hinta: 22,95 euroa 

 

Fiskars Yleisleikkuri 

Tukevaa ja laadukasta yleisleikkuria tarvitaan aina! Puutarhan 
yleisleikkuri sopii hyvin esimerkiksi lankojen, köysien ja letkun 
katkaisemiseen. Leikkurin laadun viimeistelee tukeva kädensija ja reikä 
rannehihnalle. Hammastetut terät pitävä leikkauskohteen paikoillaan. Ei 
suositella oksien leikkaamiseen.  

Hinta: 13,90 euroa 
 

 

 

Seinämallinen minikasvihuone, 0,9 m2  

Näppärän kokoinen ja tyylikäs minikasvihuone on kätevä varsinkin 
kasvukauden alussa, jolloin se suojelee taimia kevään viileiltä ilmoilta ja 
moninkertaistaa auringon lämmön. Seinät on valmistettu 4 mm:n UV-
suojatuista polykarbonaattikennolevyistä. Kasvihuoneen koko on 0,9 
neliömetriä. 
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Hinta: 249 euroa. Verkkokauppatuote. 
Pakkaus sisältää pohjalevyn, alumiinirungon ja tuuletusluukun. 

Mitat: 1,3 x 0,7 metriä 
 
Nice-aurinkokatos purjekankaasta 

Tyylikäs purjemallinen aurinkokatos suojaa auringonpaahteelta puutarhassa tai 
terassilla. Aurinkokatoksen tukeva polyeteenikangas antaa viileyttä, päästää 
ilman lävitseen ja hengittää. Tämä aurinkokatos on helppo asentaa ja saatavilla 
on neljä kaunista värivaihtoehtoa: valkoinen, hiekka, antrasiitti ja 
terrakotta. 
 
Hinta: 69,95 euroa, verkkokauppatuote 
Mitat: 3,6 x 3,6 m 

 

Kompostori Greenline Master Plus 

Kompostoi puutarha- ja kotitalousjätteet tehokkaaseen 
puutarhakompostoriin! Saat tuoretta, ravinteikasta multaa puutarhallesi. 
Tiiviin ja eristetyn kompostisäiliön tilavuus on 375 litraa. Kompostori toimii 
vuoden ympäri ja kompostoi puutarha- ja kotitalousjätteet. Oikein 
hoidettuna kompostoituminen jatkuu aina –25 °C lämpötilaan asti. 
Kompostoituminen kestää 8–10 kuukautta jätteestä kompostimullaksi. 

Hinta: 199 euroa, verkkokauppatuote 
Tilavuus: 375 litraa 

 

Tässä esiteltyjen tuotteiden lisäksi Byggmax myy paljon muitakin tarvikkeita pihaan ja puutarhaan, 
sekä puutavaraa kaikenlaiseen puutarhan ja pihan rakennustöihin aina terassin rakentamisesta 
kukkalaatikoiden nikkarointiin. Inspiroidu ja hae rakennusohjeita osoitteessa 
https://www.byggmax.fi/rakennusprojekti 
 

Lisätietoja: 
Aleksi Virkkunen, maajohtaja, Byggmax Suomi, p. 040 137 7001, sähköposti: aleksi.virkkunen@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 2014 oli noin 3,5 miljardia kruunua (SEK) ja konserni jatkaa 
vahvaa kasvuaan. Byggmaxin liikeideana on tarjota laadukkaita rakennustarvikkeita järkevään hintaan. 
Kaikissa myymälöissä oleva ns. Drive In -kaista 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   

BYGGMAX – LAATUA JÄRKEVÄÄN HINTAAN 
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