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Talvella uusitaan kodin sisäpintoja! 

Byggmaxin kestävät laminaattilattiat ovat kustannustietoisen 
trendisisustajan valinta 

Uusi lattia tekee kotiin kokonaan uuden ja raikkaan ilmeen. Lattiaremontin ei myöskään 
tarvitse maksaa maltaita, sillä Byggmaxin laajasta laminaattilattiavalikoimasta löytyy sopiva 
lattia jokaiseen makuun ja aina järkevään hintaan. Laminaattilattia on näyttävä, 
helppohoitoinen, kestävä ja edullinen lattiavaihtoehto, joka on helppo asentaa.  

Tumma ja trendikäs Nero XXL -tammilaminaatti 

Nero XXL -tammilaminaatti on trendejä seuraavan sisustajan 
valinta. Patinoitunutta puuta muistuttavassa lankunomaisessa 
laminaatissa on tyylikäs tummanharmaa pinta ja se luo 
viimeistellyn ilmeen niin kotiin kuin vapaa-ajanasuntoon. 
Laminaatti on erittäin nopea ja helppo asentaa Megalock-
lukitusjärjestelmän avulla. Laminaatti on valmistettu 
ympäristöystävällisestä FSC-sertifioidusta puumateriaalista ja 
sen paksuus on 8 mm. Sopii yhteen lattialämmityksen kanssa. 
Valmistajan takuu 15 vuotta. 

Hinta: 14,90 euroa/m2 

Saatavuus: Byggmax-myymälät kautta maan. 
 

 

Valkolakattu Trend-tammilaminaatti 

Valkolakatun tammen värinen kaksisauvainen laminaatti tuo 
tilaan kuin tilaan valoisuutta ja tilantuntua. Lattia on kestävä ja 
helposti puhtaana pidettävä, joten vaaleaa lattianväriä ei 
tarvitse ujostella. Laminaatissa on kätevä Megalock-
kiinnitysjärjestelmä, mikä tekee lattian asentamisesta erittäin 
helpon ja nopean. Laminaatti sopii yhteen lattialämmityksen 
kanssa ja sen paksuus on 8 mm. 

Hinta: 9,99 euroa/m2  

Saatavuus: Byggmax-myymälät kautta maan. 
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Elegantti klinkkerilaminaatti 

Byggmaxin tummanharmaa klinkkerilaminaatti on aidon 
antrasiittiklinkkerilattian näköinen. Tyylikkäät viistereunaiset 
laatat ovat kooltaan 30 x 60 cm. Klinkkeri sopii erinomaisesti 
esimerkiksi keittiöön tai eteiseen. Megalock-
kiinnitysjärjestelmän ansiosta laminaatti on helppo ja nopea 
asentaa. Laminaatti on 8 mm paksua ja se voidaan asentaa 
lattialämmityksen päälle. 

Hinta: 14,95 euroa/m2  

Saatavuus: Byggmax-myymälät kautta maan. 
 

 

Edullinen Beauty Elegant -tammilaminaatti 

Perinteisen sisustajan makuun sopii Beauty Elegant -
tammilaminaatti, joka konstailemattomalla tammikuvioinnilla ja 
puupinnalla henkii kodikkaan lämmintä tunnelmaa. Klassinen 
kolmisauvainen tyyli tekee lattiasta mukavan elävän näköisen. 
Laminaatti on varustettu click-kiinnitysponttijärjestelmällä, jonka 
avulla lattian asentaminen on vaivatonta. Laminaatti on 7 mm 
paksua ja se sopii lattialämmityksen kanssa asennettavaksi. 

Hinta: 8,99 euroa/m2  

Saatavuus: Byggmax-myymälät kautta maan. 

 

 

Byggmaxilla on Suomessa myymälät Espoossa, Jyväskylässä, Kangasalla, Lahdessa, Oulussa, 
Pirkkalassa, Porissa, Porvoossa, Raisiossa, Seinäjoella, Turussa, Vaasassa ja Vantaalla. 
Byggmax tarjoaa laadukkaita rakennustarvikkeita kuten puutavaraa, lattioita, kipsiä, sementtiä, 
ikkunoita, ovia ja maalia järkevään hintaan. 

Byggmaxin verkkosivuilla on ohjeita ja inspiraatioita aina lattian asentamisesta 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: 
Jukka-Pekka Hares, Viestintätoimisto Manifesto, puh. 050 371 5364, sähköposti: jukka-
pekka.hares@manifesto.fi 
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Byggmax lyhyesti  
Vuonna 1993 perustettu rakennustarvikekauppaketju Byggmaxilla on 119 myymälää eri maissa: 76 myymälää Ruotsissa, 
30 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 

 


