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Hyvin suunniteltu piha on talon kaunistus 

Piha kauniiksi ja viihtyisäksi Byggmaxin avulla! 
 
Suomen kesä on niin lyhyt, että siitä täytyy nauttia täysin siemauksin - säästä huolimatta! 
Hyvinhoidettu nurmikko kutsuu pihamaalle ja saa naapureidenkin päät kääntymään. Katettu terassi 
antaa mahdollisuuden viettää ulkoilmaelämää myös silloin, kun kesäsade yllättää. Kaunis piha 
nostaa talon arvoa ja kruunaa kokonaisuuden! 

Feria-terassikatos 
Byggmaxin helposti asennettava, täydellinen Feria-terassikatos on ratkaisu 
vaihteleviin kesäsäihin! Läpinäkyvästä kennolevystä valmistettu Feria-terassikatos 
on helposti asennettava ja helppohoitoinen. Vahvat kennolevyt kestävät UV-
säteilyä ja ovat lähestulkoon murtumattomia. Levyt on valmistettu 8 mm:n 
paksuisesta polykarbonaatista. Katoksen runko on jauhemaalattua alumiinia, joka 
on helppohoitoinen ja kestävä. 

Hinta: alkaen 999 euroa 
Mitat: leveys 3 m, pituus 3 m  

 
Ventti Duo -pihakivillä rytmiä pihaan 
Huoliteltu pihakivetys tuo siisteyttä ja järjestystä pihamaalle tuo huoliteltu kivetys. 
Tyylikäs ja helppo-hoitoinen kivetys on oikein asennettuna myös pitkäikäinen. 
Klassisilla, sileäpintaisilla Ventti Duo -pihalaatoilla teet pihan  
kulkuväylät helposti siisteiksi ja aikaa kestäviksi.  

Hinta: 1,39 euroa / kpl (harmaa), 1,59 euroa / kpl (musta) 
 
Koko: 29 x 29 x 5 cm  

 
Kyllästetty, uritettu terassilauta 
Ruskeaksi kyllästetty ja kestävä terassilauta sopii tyylikkään ja näyttävän terassin 
rakentamiseen. Jämäkkä, 28 cm paksu lauta kestää käyttöä ja säätä. Laudan 
toinen puoli on sileä ja toinen uritettu, joka estää liukastumisen myös märällä 
pinnalla. Myös sileän puolen voi asentaa ylöspäin. Kaikki neljä sivua on höylätty ja 
niissä on pyöristetyt reunat. 

Hinta: 1,69 euroa / metri 

Koko: 28 x 108 cm  

 

Majestic-nurmikonsiemenet, 2,5 kg 
Kulutuksen kestävä, pihanurmeksi sopiva ruohikonsiemensekoitus järkevään 
hintaan! Talven kestävä nurmi, joka soveltuu käytettäväksi koko maassa. 
Kestävyyden takaavat eri lajikkeet, jotka pärjäävät ilmastossamme etelästä 
pohjoiseen. Tämä nurmikko viihtyy niin aurinkoisella kuin varjoisellakin tontilla. 
Leikkaus noin 1-2 kertaa viikossa. Nurmikonsiemenet saatavilla Byggmax-
myymälöistä huhtikuussa.  

Hinta: 2,5 kg säkki 14,95 euroa  
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Hozelock-puutarhan kastelutarvikkeet 
Hozelockin laadukkaat ja monipuoliset puutarhan kasteluvälineet ovat oiva apu 
puutarhan hoidossa. Multi Spray Pro -monisuihkupistooli toimii hyvin puutarhan 
kastelussa, pesemisessä sekä ämpäreiden ja kastelukannujen täytössä. Kestävä 
rakenne ja luokkansa johtava suihkutuskyky tekevät pistoolista puutarha-
asiantuntijoiden ensisijaisen valinnan. Viisi eri suihkuvaihtoehtoa: suorasuihku, 
kartiosuihku, nopea täyttö, litteä suihku ja hieno sihtisuihku. Sopii erinomaisesti 
puutarhan kasteluun. Liipaisin on lukittavissa päälle ja pois ja siinä on erillinen 
paineensäädin. Letku voidaan liittää pikaliittimellä.  

Hozelock monisuihkupistooli, hinta: 18 euroa 

Liittimet, hinta: alkaen 3,99 euroa / kpl 

Sadetin, hinta: 18 euroa 

 

Tässä esiteltyjen tuotteiden lisäksi Byggmax myy paljon muitakin tarvikkeita pihaan ja puutarhaan, sekä 
puutavaraa kaikenlaiseen puutarhan ja pihan rakennustöihin aina terassin rakentamisesta puutarhapenkkien 
ja kukkalaatikoiden nikkarointiin. Inspiroidu ja hae rakennusohjeita osoitteessa 
https://www.byggmax.fi/rakennusprojekti 

Pihakivien asennukseen löydät täydelliset ohjeet Byggmaxin sivuilta osoitteesta: 
https://www.byggmax.fi/rakennusprojekti/perusta-och-laatat/ulkotilojen-laatoitus 

 
Lisätietoja: 
Aleksi Virkkunen, maajohtaja, Byggmax Suomi, p. 040 137 7001, sähköposti: aleksi.virkkunen@byggmax.fi  

Tuotekuvat ja -näytteet: 
Kristiina Klemetti, Viestintätoimisto Manifesto,  
puh. 045 139 4470, sähköposti: kristiina.klemetti@manifesto.fi 

Byggmax lyhyesti  

Vuonna 1993 perustettu rakennustarvikekauppaketju Byggmaxilla on 72 myymälää Ruotsissa, 27 Norjassa 
ja 13 Suomessa. Byggmaxin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 3,5 miljardia kruunua (SEK) ja konserni jatkaa 
vahvaa kasvuaan. Byggmaxin liikeideana on tarjota laadukkaita rakennustarvikkeita järkevään hintaan. 
Kaikissa myymälöissä oleva ns. Drive In -kaista 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 

 

	  


