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Byggmax tips för enklare och snyggare altanbyggen
När trädgårdssäsongen äntligen drar igång står fix med altaner högt upp på mångas agendor. Ett sätt att enkelt få till en
snyggare altan är att använda ett bredare trallvirke i dimensionen 28x145 mm istället för traditionella 28x120 mm. Samtidigt
sparar det både tid och material.

Byggmax märker av ett ökande intresse för bredare trallvirke. Branschens storsäljande trall har måttet 28x120 mm och många missar att det
sammantaget kostar ungefär lika mycket att istället välja bredare och snyggare 28x145 mm.

Byggmax har räknat ut att du enkelt når en tidsbesparing om 15-20 % om du använder en något bredare dimension på virket när du lägger
trall. För t ex 20 kvm trall behövs 7 brädor färre om du väljer dimensionen 28x145 mm istället för traditionella 28x120 mm. Samtidigt behöver
du 96 färre skruvar och sparar därmed tid vid monteringen. Färre brädor ger dessutom färre skarvar och därmed oftast mindre spill.

– Att vi ser en trend mot bredare trallvirke är bra eftersom det både gör trallbygget enklare och roligare. Många ser dock endast till priset för
själva trallvirket och missar att den litet bredare dimensionen 28x145 milimeter inte kostar så mycket mer och att de dessutom tjänar tid och
spill om de valde den, säger Jens Kristofersson, regionchef norr på Byggmax Sverige.

Kalkyl vid t ex 20 kvm trall (priserna i räkneexemplet var aktuella på Byggmax i Länna 180425 och kan variera över tid):

Tralldimension Löpmeter Antal brädor Antal skruv Kostnad kr
28x120 mm 167 40 556 2 246
28x145 mm 138 33 460 2 432

För alla som vill bygga altan har Byggmax skapat en inspirationsbank på www.byggmax.se. Där finns bl a instruktionsfilmer, inköpslistor,
materialåtgångskalkyler och 3D-bilder på hur du bygger en altan som skiljer sig från grannens. 

För ytterligare information, kontakta:

Jens Kristofersson, regionchef Byggmax
Tel: 076-119 01 07
E-post: jens.kristofersson@byggmax.se

Om Byggmax Group

I Byggmax Group ingår Byggmax, Skånska Byggvaror och Buildor. Koncernen omsatte 5,3 miljarder kronor år 2017 och Byggmax Group är
noterat på Nasdaq sedan 2010.

Byggmax startades 1993 och finns för närvarande med 90 butiker i Sverige, 37 butiker i Norge och 10 i Finland. På hemsidan finns hela
butikssortimentet tillgängligt, tillsammans med ett omfattande beställningssortiment. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att vara det
bästa och billigaste alternativet när konsumenten ska köpa byggmaterial med bra kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina
butiker så att kunderna kan ta med bilen och lasta på sina varor direkt. Detta gör det enkelt och effektivt för kunden att handla, framför allt
tyngre byggvaror. Byggmax har under de senaste åren förvärvat Skånska Byggvarorkoncernen samt Buildor AB. Skånska Byggvaror är ett
expansivt distans- och e-handelsföretag som bl a säljer uterum och växthus. Skånska Byggvaror har verksamhet i Sverige, Norge och
Danmark och har även ett antal showroombutiker. Buildor är en snabbväxande e-handelsaktör inom byggvaror, hem och trädgård.


