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Kesän kuumimmat tuotteet pihaan ja parvekkeelle 
 
Kevät on jo nurkan takana ja aivan kohta voi jo nauttia parveke- ja terassikeleistä. Talven 
jäljiltä on syytä huoltaa ja päivittää parveke- ja terassitarpeisto kuntoon, jotta kesäkauden 
alkaessa voi nauttia täysin rinnoin. Tässä Byggmaxin vinkit tuotteista, jotka antavat 
parvekkeelle ja terassille pisteen iin päälle:    
 
Pirteänväriset tuolit ja pöytä parvekkeelle tai terassille 
Muotoilultaan pelkistetyt, mutta värikkään näyttävät Varaxin Tuuli-
pöytä ja -tuolit sopivat niin parvekkeelle kuin terassillekin. 
Pulverimaalatusta teräksestä tehdyt kalusteet ovat kestävät ja 
tukevarakenteiset. Tuolit ovat kätevästi päällekkäin pinottavat. 
Suomalainen Avainlippu-tuote parhaimmillaan! 
 
Tuotetiedot: 
Mitat (Korkeus, leveys, paino): Pöytä: 60 cm, 60 cm, 4,7 kg. Tuoli: 
78 cm, 49 cm, 4,8 kg. 
Materiaali: Teräs 
Värivaihtoehdot: musta, valkoinen, harmaa, turkoosi ja vihreä. 
Hinnat: pöytä 167 €/kpl ja tuolit 223 €/kpl. 
Verkkokauppatuote | tuotesivut: pöytä ja tuolit. 
 
Hauska pikkugrilli puutarhan piristykseksi 
Hauskannäköinen pikkuinen hiiligrilli soveltuu puutarha- ja 
terassikäyttöön. Pirteä mutta pätevä grilli on saatavilla sinisenä, 
punaisena, harmaana ja valkoisena. Toimii ruuanlaitossa sekä osana 
harkittua kalustusta.  
 
Tuotetiedot: 
Halkaisija: sisähalkaisija 33 cm ja ulkohalkaisija 55 cm. 
Paino: 10 kg 
Toimintaperiaate: hiili  
Värivaihtoehdot: sininen, punainen, harmaa, valkoinen 
Hinta: 119 €/kpl. 
Verkkokauppatuote | tuotesivut 
 
Suojaa terassi ja puukalusteet laadukkaalla öljyllä 
Terassin ja parvekkeen huolto on hyvä aloittaa lautojen ja kalusteiden käsittelyllä. Ilves-maalien 
laadukas oman maun mukaan sävytettävä Kaluste- ja terassisuoja terassille ja puukalusteille sopii 
kaikille puupinnoille. Öljy on helppo levittää ja se imeytyy hyvin. Öljy suojaa puuta UV-säteilyn 
vaikutukselta sekä ehkäisee puun haalistumista, halkeilua ja tikkuuntumista. Lisäksi käsitelty pinta 
hylkii likaa ja vettä. Lopputuloksena puuosat ovat kuin uudenveroisia ja terassin käyttöikää on 
jälleen pidennetty. 
 
Tuotetiedot: 
Pakkauskoot: 2,7 litraa ja 9 litraa 
Riittoisuus: 4–8 m2/l 
Liuotinohenteinen, sävytettävissä 
Hinta: alkaen 25,90 €/kpl 
Myymälätuote | tuotesivut 
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Komea ulkokamiina kruunaa terassin 
Moderni ulkokamiina on viimeinen silaus viihtyisälle 
puutarhaterassille. Viileinä iltoina kamiina luo lämpöä ja 
on verraton tunnelmanluojana. Nälän yllättäessä 
makkaranpaisto luonnistuu myös ja jälkiruoaksi paahdetut 
vaahtokarkit tarjoilee lämpöistä leiritunnelmaa. Malmo-
ulkokamiinan pyramidimuotoilu on näyttävä ja 
valmistusmateriaalina käytetty teräspelti, joka on 
viimeistelty mustalla lämmön- ja säänkestävällä maalilla, 
tekevät kamiinasta kestävän ja huoltovapaan. Kamiinassa 
on suuri tuliaukko ja näppärä säilytyspaikka polttopuille. 
 
Tuotetiedot: 
Mitat: 150 cm x 36 cm x 36 cm. 
Myyntiyksikön paino: 11.8 kg 
Materiaali: teräspelti 
Hinta: 189 €/kpl 
Verkkokauppatuote | tuotesivut    
 
Puutarhakärryillä tavarat liikkuvat kätevästi 
Kätevät puutarhakärryt ovat ehdoton varuste mökillä tai omakotitalon pihalla. Kärryillä kulkevat niin 
maalipurkit, puutavara kuin saunakalj… saunaklapitkin. Kärryt kestävät jopa 3 000 kilon kuorman 
ja suuret pyörät edesauttavat kulkemista epätasaisessa maastossa. Laidat saa helposti irrotettua 
tai laskettua lisäten kärryn monikäyttöisyyttä. 
 
Tuotetiedot: 
Korkeus: 59 cm 
Leveys: 51 cm 
Pituus: 97 cm 
Materiaali: metalli 
Enimmäiskuorma: 3000 kg 
Hinta: 79,95 €/kpl 
Myymälätuote | 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 


