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Byggmax har öppnat ny butik i Kangasala 

Byggmax har idag öppnat en ny butik i Kangasala öst er om Tammerfors vid adressen 
Vällintie 4. Butiken sysselsätter sju personer. Byg gmax har ett butiksnätverk på totalt tolv 
butiker i Finland. På sikt är målsättningen att ha ett riksomfattande nätverk på totalt 20–25 
butiker.  

Den nya Byggmax-butikens läge i Kangasala är utmärkt precis invid Lahtisvägen riksväg 12, en av 
infartslederna till Tammerfors. På området finns även andra stora butikskedjor så som Prisma, 
Hong Kong och Tokmanni. Tomten, som butiken uppförs på, är ungefär en hektar stor, vilket 
möjliggör en butikslokal på ca 2 000 m2 samt en gård med drive-in fil. Byggmax Kangasala 
sysselsätter sju personer. 

Byggmax säljer bygginriktade varor såsom virke, golv, gips, cement, fönster, dörrar och färg till 
både proffs och hemmafixare. Byggmax koncept är att erbjuda kunderna produkter med bra 
kvalitet till ett lågt pris. 

Enligt en färsk prisundersökning som genomförts hos Taloustutkimus på uppdrag av Byggmax är 
prisskillnaderna mellan olika byggvaruhus och orter är överraskande stor. Byggmax erbjöd den 
klart fördelaktigaste varukorgen på samtliga Byggmax-orter. Skillnaden till den dyraste enskilda 
varukorgen var så stor som 73 procent. 

 
För ytterligare information kontakta: 
Magnus Agervald, verkställande direktör för Byggmax-koncernen, tel. +46 76 119 0020, e-post: 
magnus.agervald@byggmax.se 

 
 
Om Byggmax 
Byggmax startades 1993 och har i dag 68 butiker i Sverige, 24 i Norge och 12 i Finland. Företaget hade 2012 en omsättning på ca 3,1 
miljarder kronor och fortsätter att växa starkt. Sedan starten har Byggmax affärsidé varit att det ska vara det bästa och det billigaste 
alternativet när kunden ska köpa byggvaror av hög kvalitet. Byggmax har ett så kallat drive-in-system i alla sina varuhus, så att 
kunderna kan ta bilen med in och lasta på varorna direkt. Det gör att kunden kan handla enkelt och effektivt, framför allt när det gäller 
tyngre byggvaror. Byggmax noterades på Stockholmsbörsen i juni 2010. www.byggmax.fi 


