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Kaipaako kylpyhuone tai keittiö uutta ilmettä? 

Byggmaxin kevään uutuuskaakelit raikastavat kodin 
seinäpinnat 

Byggmax tuo kevääksi myymälöihinsä kaksi valloittavaa kaakeliuutuutta. 
Pienikokoiset, 10x10 cm kaakelilaatat uudistavat kylpyhuoneen, wc:n tai keittiön 
ilmeen helposti. Herkullisen värikäs punainen tuo tilaan ryhdikästä ilmettä, puhdas 
valkoinen raikastaa yleisilmeen. Huokoinen keramiikkalaatta sopii asennettavaksi 
kodin seinäpinnoille. 

Pohjoismainen rakennustarvikekauppaketju Byggmax laajentaa myymälävalikoimaansa uusilla 
kaakelituotteilla. Tämän kevään uutuus on 10x10 cm kokoinen seinäkaakeli, jonka värivaihtoehtoja 
ovat raikas punainen ja tyylikäs valkoinen.  

Byggmaxin korkealaatuiset uutuuskaakelit ovat helppohoitoinen ja kestävä ratkaisu useaan kodin 
seinäpintaan. Kaakeli on ensisijainen valinta kylpyhuoneeseen, wc-tiloihin, kodinhoitohuoneeseen 
ja keittiön välitilaan. Kaakeleita käytetään skandinaavisessa ilmastossa yksinomaan sisätiloissa, 
sillä kaakeli on klinkkeriin verrattuna huomattavasti huokoisempi. Kaakeleiden vedenimukyky* on 
10−20 prosenttia. Kaakelilaatta muodostuu poltetusta keramiikkalaatasta, jossa yksi laatan 
pinnoista on lasitettu.  

Anna värin ratkaista! 

Byggmaxin kevään 10x10 cm (paksuus 0,65 cm) 
kaakeliuutuudet hurmaavat raikkaudellaan. Kirkas 
punainen on oikea valinta, mikäli tila kaipaa energistä 
väriä ja ryhdikkyyttä. Raikas ja näyttävä kokonaisuus 
syntyy, kun punaiset kaakelit saumataan valkoisella 
laastilla.  

Valkoinen kaakeli on aina tyylikäs ja ajaton valinta. 
Kiiltävä valkoinen pinta kirkastaa ja luo tilaan kuin tilaan 
avaraa tuntua. Valkoiseen yleisilmeeseen voi 
tarvittaessa lisätä väriä kodinkoneilla, tekstiileillä ja 
muilla sisustustuotteilla. 

Rohkea yhdistää molemmat värit! Laatoita yksi seinä tai 
valittu osio punaisella ja loput valkoisella. Herkullinen, 
polka-karamellinvärinen yhdistelmä syntyy, kun joka 
toinen laatta on punainen ja joka toinen valkoinen.  

*) Kuivan materiaalin paino suhteessa suurimpaan määrään vettä, jonka laatta imee tietyllä paineella tiettynä 
aikana; kosteussuhde ilmoitetaan prosentteina. 

Kaakeleiden asennus onnistuu myös kotinikkarin toimesta. Asennukseen tarvittavat ohjeet ja 
välineet saat asioidessasi Byggmax-myymälässä. Byggmaxin 10x10 cm uutuuskaakeleiden 
pinnassa on suojaliima, joka tulee raaputtaa laatoista irti tasoitelastalla. Laattojen ostaja saa 
tasoitelastan veloituksetta Byggmaxista. 

Vinkki! Jos kaakelilaattoja jää asennuksen jälkeen yli, tee lopuista paloista käteviä lasinalusia. 
Putsaa kaakelin pinta ja liimaa pohjaan tarrapehmustetta, jotta kaakeli ei naarmuta pöydän pintaa.  
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Hinta ja saatavuus 
Byggmaxin 10x10 cm kaakelilaatat myydään pakkauksissa, jonka riittoisuus on noin 0,5 m2. Yhden 
pakkauksen hinta on 6,48 euroa (vertailuhinta: 12,95 e/m2). Kaakelit ovat saatavilla kaikista 
Byggmaxin myymälöistä kautta maan. Kunkin myymälän varastotilanteen voit tarkistaa osoitteessa 
www.byggmax.fi.  

Suomessa Byggmaxilla on myymälät Oulussa, Jyväskylässä, Lahdessa, Porissa, Porvoossa, 
Raisiossa, Turussa, Vaasassa, Vantaalla, Espoossa, Kangasalla ja Seinäjoella. Maaliskuussa 
2014 Byggmax avaa 13. myymälänsä Suomessa Pirkkalaan. Byggmax tarjoaa korkealaatuisia 
rakennustarvikkeita kuten puutavaraa, lattioita, kipsiä, sementtiä, ikkunoita, ovia ja maalia 
järkevään hintaan. 

 

Lisätietoja: 
Rainer Sundkvist, aluepäällikkö, Byggmax Suomi, puh. 0400 104 122, sähköposti: 
rainer.sundkvist@byggmax.fi 

Tuotekuvat ja -näytteet: 
Kaisa Neittaanmäki, Viestintätoimisto Manifesto, puh. 050 347 7744, sähköposti: 
kaisa.neittaanmaki@manifesto.fi 

 

Byggmax lyhyesti 
Vuonna 1993 perustettu rakennustarvikekauppaketju Byggmaxilla on 69 myymälää Ruotsissa, 25 Norjassa ja 13 
Suomessa. Byggmaxin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 3,1 miljardia kruunua (SEK) ja konserni jatkaa vahvaa kasvuaan. 
Byggmaxin liikeideana on olla edullisin vaihtoehto laadukkaita rakennustarvikkeita ostaville kuluttajille. Kaikissa 
myymälöissä oleva ns. Drive In -kaista mahdollistaa erityisesti painavien tavaroiden lastaamisen suoraan autoon tai 
peräkärryyn, mikä tekee Byggmaxissa asioimisesta helppoa ja tehokasta. Byggmax listautui Tukholman pörssiin 
kesäkuussa 2010. Lisätietoja: www.byggmax.com  

BYGGMAX – LAATUA JÄRKEVÄÄN HINTAAN 
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