
 
 

Tiedote 14.2.2018 
 

 
 
 
Herätä sisäinen viherpeukalosi – Byggmaxista kasvihuoneet 
pihaan ja parvekkeelle 
 
Kevät tulee ja valo lisääntyy ja on aika aloittaa hyöty- ja koristekasvien istutus. 
Kasvihuoneen suojissa vihannekset, yrtit ja mausteet kasvavat jo varhain keväällä. Tässä 
vinkit kasvihuoneista jokaiseen tarpeeseen Byggmaxin kattavasta valikoimasta:    
 
Pienoiskasvihuone sopii vaikka parvekkeelle 
Kasvihuoneen ei tarvitse viedä paljon tilaa. Kätevä 
pienoiskasvihuone mahtuu vaikka kerrostalokodin parvekkeelle. 
Pienoiskasvihuone on erinomainen ratkaisu erityisesti pienempien 
kasvien viljelyyn, kuten yrteille ja ruukkukasveille. Kasvihuone on 4 
mm paksua kennomuovia, mikä tekee rakenteesta sään- ja tuulen 
kestävän sekä pitää lämpötilan tasaisena.  
 
Mitat: 
Korkeus: 40 cm 
Leveys: 120 cm 
Syvyys: 80 cm 
Hinta: 135 €/kpl 
Verkkokauppatuote | tuotesivut 
 
Seinämallinen kasvihuone toimii terassilla 
Seinää vasten rakentuva kasvihuone on kätevä erityisesti 
kaupunkiomakotitalossa tai -rivitalossa. Kompakti ratkaisu sopii hyvin 
terassille viemättä liikaa tilaa. Kasvihuoneen runko on kevyttä ja 
kestävää alumiinia ja sokkeli on galvanoitua terästä. 
Seinämateriaalina on käytetty 4 mm paksua UV-suojattua 
polykarbonaattikennolevyä. Kasvihuoneen katto on avattava ja siinä 
on näppärät liukuovet, joten ilmanvaihtoa saa helposti säädettyä. 
 
Mitat: 
Korkeus: 160 cm 
Leveys: 125 cm 
Syvyys: 63 cm 
Pinta-ala: 0,79 m2 
Hinta: 249 €/kpl 
Verkkokauppatuote | tuotesivut 
 
Perinteinen kasvihuone pihamaalle 
Suosittu Bruka-malli on perinteinen kasvihuone, jossa on 
erinomainen hinta-laatusuhde. Bruka-kasvihuoneesta on 
valittavissa kolme eri kokoluokkaa: 5 m2, 6,2 m2 tai 9,9 m2. 
Seinämateriaaliksi voi puolestaan valita joko 3 mm konelasin tai 4 
mm kennolevyn eristävästä muovista. Alumiinirungon voi valita joko 
alumiinisena tai vihreänä. Kasvihuoneessa on kätevä liukuovi ja 
katossa manuaalisesti avattava ilmanvaihtoikkuna. Lisäksi Bruka-
mallissa on integroidut sadevesikourut. 
 
Mitat (5 m2-malli): 
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Korkeus: 195 cm 
Leveys: 193 cm 
Pituus: 257 cm 
Kokovaihtoehdot: 5 m2, 6,2 m2, 9,9 m2 
Hinta: alkaen 526 €/kpl 
Verkkokauppatuote | tuotesivut 
 
Intohimoisen viherpeukalon valinta 
Spira-kasvihuone on huipputasoinen kasvihuone, jolla lopputulos on enää viljelijästä kiinni – laatu 
on loppuun saakka mietitty. Kasvihuoneen profiilijärjestelmä on 
erityisen vankkarakenteinen. Sivuseinät ovat erityisen korkeat, joten 
korkeiden kasvien, kuten oliivipuiden, kasvatus on mahdollista. 
Kasvihuoneen pitkällä sivulla on ulospäin aukeava 140 cm pariovi ja 
68 cm leveän käyntioven saa myös avattua pelkästään yläosasta. 
Kasvihuoneen katossa on koosta riippuen 1–4 kappaletta 
manuaalisesti avattavaa ilmastointi-ikkunaa. Alumiinirungosta on 
kaksi värivaihtoehtoa: alumiini ja musta. Kasvihuoneen lasit ovat 4 
mm paksua turvalasia, joka on viisi kertaa vahvempaa kuin tavallinen 
lasi. Sadevesikourut ovat integroidut. Myydään sekä sokkelilla että 
ilman. 
 
Mitat (10,9 m2-malli): 
Räystäskorkeus: 193 cm  
Leveys: 298 cm 
Pituus: 370 cm 
Kokovaihtoehdot: 6,7 m2, 10,9 m2, 15 m2 
Hinta: alkaen 2113 €/kpl. 
Mittatilaustuote | tuotesivut 
    
 
Lisätietoja: 
Aleksi Virkkunen, Byggmax Suomen maajohtaja 
puh. 040 137 7001, aleksi.virkkunen@byggmax.fi  
  
Tuotetiedot, -näytteet, -kuvat ja -kuvauslainat: 
Jukka-Pekka Hares, Viestintätoimisto Manifesto 
puh. 050 371 5364, jukka-pekka.hares@manifesto.fi 
 
 
Byggmax lyhyesti  
Vuonna 1993 perustetulla rakennustarvikekauppaketju Byggmaxilla on 133 myymälää eri maissa: 88 myymälää Ruotsissa, 36 Norjassa 
ja 9 Suomessa. Byggmaxin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 5,3 miljardia kruunua (SEK) ja konserni jatkaa vahvaa kasvuaan. 
Byggmaxin liikeideana on tarjota laadukkaita rakennustarvikkeita järkevään hintaan. Kaikissa myymälöissä oleva ns. Drive In -piha 
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 


