Pihakiviuutuudet
UUTUUS!

askelkivi 50
Näyttävät Askelkivet mukailevat muodoiltaan
luonnonkiviä. Kiviä on viittä eri muotoa, jotka
asennettuna antavat vivahteikkaan vaikutelman
patioille ja kulkureiteille. Kokonsa ja ilmeensä
puolesta tuote sopii myös erinomaisesti polkujen
päällystämiseen ns. askelkivenä.

Koko: lavalla viittä eri kokoista kiveä
äärimitoiltaan noin
- 450 x 340 x 50 mm,
- 450 x 350 x 50 mm,
- 580 x 350 x 50 mm,
- 570 x 300 x 50 mm,
- 620 x 380 x 50 mm
Paino: n. 14–19 kg / kpl
Väri: musta, mustavalkoinen

UUTUUSVÄRIT! RUSKEANHARMAA JA PRONSSI

loimukivet 60
Loimukivien eläväinen pinta luo luonnonkivimäistä
tunnelmaa. Loimukivet pihakivisarjassa on kolme
eri kokoista kiveä ladottu valmiiksi ladontakuvioksi
kerroksittain lavalle. Moniväritekniikalla Loimukivien
pintakuviointi korostuu. Valmiin ladontakuvion koko
900 x 1050 mm.

loimuhulekivet 80
Loimuhulekivillä luot ulkoalueelle esteettisen ja
arvokkaan ilmeen. Loimuhulekivillä päällystetty alue
läpäisee huleveden ja auttaa hallitsemaan rakennetun
ympäristön sadevesikertymiä.

Koko:
- 300 x 450 x 60 mm, 50 kpl
- 300 x 300 x 60 mm, 20 kpl
- 300 x 150 x 60 mm, 20 kpl
Paino: 135 kg / m2
Värit: musta, mustavalkoinen,
ruskeavalkoinen, ruskeanharmaa
ja pronssi

Koko:
Lavalla neljää eri kokoista kiveä
- 140 x 140 x 80 mm,
- 180 x 140 x 80 mm,
- 240 x 140 x 80 mm,
- 280 x 140 x 80 mm,
Paino: 170 kg / m2
Värit: harmaa ja musta

LOIMUREUNAKIVI
Loimureunakiven koristeellinen pintaprofiili luo
luonnonkivimäistä rosoa pihalle ja rajaa kauniisti
pihakiveyksen tai kukkapenkit. Viistojen päätyjen
ansiosta myös kaarevat muodot syntyvät helposti.

Koko: 372/330 x 100 x 140 mm
Paino: 11,5 kg / kpl
Värit: musta, mustavalkoinen
ja ruskeavalkoinen

Porraslaatta

PORRASLAATTA 750
Koko: 750 x 400 x 130 mm
Paino: 90 kg / kpl
Värit: harmaa ja musta

Porraslaatalla teet helposti turvalliset ja vakaat
portaat pihallesi. Betonisen Porraslaatan yksi
sivu on lohkottu, joten voit valita, onko nousun
julkisivupinta lohkopintainen vai sileä. Askelman
korkeudeksi tulee mukavan luonnollinen 130 mm
ja syvyydeksi 390 mm.

PORRASLAATTA 450
Koko: 450 x 400 x 130 mm
Paino: 54 kg / kpl
Värit: harmaa ja musta

citymuurikivi kaari
Citymuurikivi kaari on odotettu uutuus suosittuun
Citymuurikivi-sarjaan. Vinot sivut mahdollistavat
kaarevien muurien tekemisen. Tuotteella rakennat
helposti myös pyöreän nuotiopaikan tai istutusaltaan. Kaaren julkisivut ovat lohkopintaisia.

Koko: 180/130 x 180 x 150 mm
Paino: 10 kg / kpl
Värit: harmaa, musta ja karelia

UPOTETTAVAT REUNAKIVET
Upotettavilla 300 mm korkeilla H- ja J-reunakivillä
tuetaan asfaltti-, sora- ja kiveysalueiden reunat.
Kaarre-, kulma- ja madalluskappaleilla erilaisten
muotojen rajaaminen onnistuu helposti.
Lisäksi H-reunakivisarjaan saatava 200 mm korkea
YLIAJOKIVI helpottaa kivien asentamista samaan
perustustasoon ajoramppien kohdalle.

TEHDÄÄN HYVÄN RAKENTAMISESTA HELPPOA
Kivitalot, Pihakivet, Harkot, Laastit, Tasoitteet

