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Syksyn kolkuttaessa ovelle varmista, ettei lämpö karkaa talosta kesän mukana

Ulko-ovia jokaiseen makuun ja tarpeeseen Byggmaxista
Loppukesä ja alkusyksy ovat oivallista aikaa kunnostaa kotia tai mökkiä. Esimerkiksi ulkoovet on hyvä uusia vielä, kun aurinkoisia säitä riittää ja ulkolämpötila pysyttelee mukavissa
lukemissa.
Ulko-oven vaihto on lämpötalouden kannalta hyödyllistä, ja se myös raikastaa rakennuksen
ulkonäköä. Kunnollisen ulko-oven tärkeys korostuu viileinä vuodenaikoina, kun tarvitaan
vahvempaa eristystä. Uusi ovi auttaa alentamaan lämmityskustannuksia. Byggmaxissa on laajan
ulko-ovivalikoiman lisäksi kattavasti saatavilla myös lukkoja, karmeja, kynnyksiä, yläpuita ynnä
muuta oviin liittyviä tarvikkeita.
Nikkarointi on myös mukavaa vastapainoa päivätyölle, ja urakkapäivän jälkeen grillimakkarakin
maistuu paremmalta!
Valkoinen Kajo-ulko-ovi
Tyylikäs ja tukeva Kajo-ovi sopii hyvin sekä kaupunkiasuntoon että
talviasuttavalle mökille. Ovessa on urakuviointi sekä valoa antava ikkuna.
Ovilevy on vahvistettu alumiinilevyillä, mikä tekee ovesta kestävän ja
käytännöllisen. Karmi on yksinkertainen ja valssattu. Kynnys on
kovapuuta, joka on vahvistettu alumiinilistalla. Oven U-arvo on 1.
Hinta: 339 euroa
Käsittelemätön mökkiovi
Käsittelemätön mökkiovi sopii mainiosti kylmien tilojen oveksi.
Ulkonäöltään perinteinen ovi sopii hyvin liiteriin, varastoon, vierasmajaan
tai muuhun vastaavaan tilaan niin kesäpaikkaan kuin kotiinkin. Oven voi
käsitellä juuri oman maun mukaan sellaiseksi kuin haluaa. Ovessa on
neliönmuotoinen ikkuna ja ulkopintaan ilmettä antaa koristeuritus. Ovi on
rakennettu puukehikkoon, ydin on styroksia ja päällys rakentuu 4 mm
vanerilevyistä.
Hinta: 129 euroa
Lasiovi valkoisilla PVC-puitteilla ja karmeilla.
Upeassa ja tunnelmallisessa ovessa on iso lasi-ikkuna. Suuri lasipinta
läpäisee valoa kauniisti ja ovi sopii erinomaisesti verannan tai lasitetun
terassin oveksi. Ovea ei tarvitse maalata, koska materiaali on
läpivärjättyä. Ovi on säänkestävä ja pitkäikäinen. Puite ja karmi on
vahvistettu syöpymättömillä teräsprofiileilla, joiden ansiosta ne säilyttävät
muotonsa. Puitteessa ja karmissa on viisi ilmatäytteistä kanavaa, jotka
parantavat ääni- ja lämpöeristystä. Oven U-arvo on 1.1.
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Hinta: 759 euroa. Verkkokauppatuote.
Milano, Bonn ja Paris – Habon näyttävät ovenpainikkeet
Uusi ovi tarvitsee luonnollisesti myös uudet ja tyyliin sopivat
ovenpainikkeet. Byggmaxissa on laaja valikoima erilaisia ovenpainikkeita
jokaisen makuun ja tarpeeseen. Tässä on kolme hyvää, erinäköistä
vaihtoehtoa Habolta: Milano, Bonn ja Paris. Konstailematon Milanoovenpainike on ruostumatonta terästä, kaareva Bonn on harjattua
messinkiä ja tyylikkäästi muotoiltu Paris on valmistettu kromista.
Hinnat:
Habo Milano: 74 euroa
Habo Bonn: 39 euroa
Habo Paris: 45 euroa
Verkkokauppatuotteita

Tässä esiteltyjen tuotteiden lisäksi Byggmax myy monenlaista puutavaraa kaikenlaiseen kodin ja
kesämökin remontointiin ja nikkarointiin niin sisällä kuin ulkona. Verkkosivuilta löytyy myös
monenlaisia ohjeita ja inspiraatioita aina terassin rakentamisesta kukkalaatikoiden nikkarointiin.
Inspiroidu ja hae rakennusohjeita osoitteessa https://www.byggmax.fi/rakennusprojekti
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 74 myymälää Ruotsissa, 29 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
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