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Narvi Oy:n kotimaiset kiukaat myyntiin Byggmaxiin  

Rauman Lapinkylässä sijaitseva Narvi Oy ja Byggmax Suomi ovat aloittaneet yhteistyön sähkö- ja 
puulämmitteisten kiukaiden myynnistä Byggmaxin myymälöissä kautta maan. Narvin kiukaat ovat 
100 prosenttisesti kotimaisia − suunnittelusta valmistukseen. Yhteistyösopimus tukee molempien 
yritysten strategisia tavoitteita. 

– Narvi on Byggmaxille luonteva kumppani, koska yritys on 

markkinoiden ainoa, iso kiuasvalmistaja, jonka kaikki 

saunatuotteet on alusta loppuun valmistettu Suomessa, kertoo 

Byggmaxin Suomen aluejohtaja Rainer Sundkvist. 

Sundkvist sanoo, että Byggmax haluaa tarjota asiakkailleen 

laajan valikoiman kotimaisia tuotteita. 

– Itse asiassa jopa yli puolet Byggmax Suomen liikevaihdosta 

tulee jo nykyisellään kotimaisista tuotteista, hän paljastaa. 

– Tuotteidemme myynti Byggmaxissa on luonnollinen askel 

eteenpäin jälleenmyyntiverkostomme rakentamisessa. 

Kiukaamme ovat jämäkkää kotimaista laatua ja olemme 

erityisen ylpeitä kaikissa puukiukaissamme olevasta uudesta 

palamistekniikasta. Uusi tekniikka on pitkän tuotekehitystyön 

tulos, ja sen ansiosta kiukaiden puunkulutusta ja päästöjä on 

saatu alennettua merkittävästi. Luonnollisesti kiukaillamme on myös määräysten mukainen CE-merkintä, 

sanoo Narvi Oy:n toimitusjohtaja Arto Sainio. 

Trendi: Saunan laatuun panostetaan myös kakkosasunnossa 

Sainion mukaan saunomiskulttuuri ja saunatuotteiden kysyntä ovat kehittyneet viimeisen kymmenen vuoden 

aikana selvästi. 

– Saunomiseen panostaa nyt myös tavallinen kuluttaja. Hyvien kiukaiden lisäksi myös laadukkaille 

saunalauteille on kysyntää. Toinen trendi on kakkosasunnot, joissa ei myöskään haluta tinkiä 

saunatuotteiden laadusta. Lasin ja koristekivien käyttö seinäpinnoissa sekä tunnelmallinen valaistus ovat 

myös tärkeä osa tämän päivän saunakulttuuria. 

Narvin kiukaita on saatavilla Byggmaxin myymälöistä huhtikuusta alkaen. Valikoimaan tulee sekä sähkö- että 

puukiukaita, ja hinnat ovat alkaen 219 euroa (Narvi NM 600 Basic). Tuotteiden hinnat ja saatavuuden voi 

tarkistaa Byggmaxin kotisivuilta. 

Byggmax myy rakennustarvikkeita kuten puutavaraa, lattioita, kipsiä, sementtiä, ikkunoita, ovia ja väriä sekä 

ammattilaisille että kotinikkareille. Byggmaxin liikeideana on tarjota asiakkailleen laadukkaita 

rakennustuotteita järkevään hintaan. Byggmaxilla on myymälät Espoossa, Jyväskylässä, Lahdessa, 

Oulussa, Pirkkalassa, Porissa, Porvoossa, Raisiossa, Turussa, Vaasassa, Vantaalla, Seinäjoella ja 

Kangasalla. 

  

Lisätietoja: 

Rainer Sundkvist, aluepäällikkö, Byggmax Suomi, 

puh. 0400 104 122, sähköposti: rainer.sundkvist@byggmax.fi  
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Arto Sainio, toimitusjohtaja, Narvi Oy 

puh. 050 575 7112, arto.sainio@narvi.fi  

 
NARVI lyhyesti 

NARVI Oy valmistaa CE-merkittyjä Narvi, Aito ja Kota -tuotemerkin sähkö- ja puukiukaita. Laajan saunakiuasvalikoiman 
lisäksi NARVI Oy:ltä löytyy kattava Aito-takkaluukkumallisto sekä Kota-puuliesiä, -pikkutakkoja, -savustimia ja -
kamiinoita. Tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa. Vuonna 2013 NARVI Oy:n liikevaihto oli noin 13 miljoonaa 
euroa ja se työllisti noin 70 henkilöä Rauman Lapissa. 
 
Byggmax lyhyesti 

Vuonna 1993 perustettu rakennustarvikekauppaketju Byggmaxilla on 69 myymälää Ruotsissa, 25 Norjassa ja 13 
Suomessa. Byggmaxin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 3,2 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 
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