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Sisällysluettelo

Kivikopla on vuodesta 2002 toiminut kivituotteiden myyntiin erikoistunut yritys.  Laajan luonnon- ja betonikivi-

valikoiman lisäksi tuotteisiimme kuuluvat muut pihanrakennustarvikkeet, kuten hiekat,  mullat, katteet, reunalistat, 

saumausaineet, vesikourujärjestelmät  ja vesikourut sekä myös  infrarakentamiseen suunnitellut tuotteet.  

Monipuolinen valikoimamme kattaa niin kadun, puiston kuin kotipuutarhan rakentajankin tarpeet. 

Hyvä asiakaspalvelu on meille ykkösasia, joten käänny rohkesti puoleemme kiviasioissa. 

Ja tervetuloa ostoksille Espoon Röylään! Koko kopla on palveluksessasi!

Kivikopla Oy, Röyläntie 2, 02940 Espoo
www.kivikopla.fi   e-mail: myynti@kivikopla.fi 

Puh. 010 821 4900

Kivikopla palveluksessasi
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Sileäpintaisilla betonikivillä luot tyylikkäitä ja selkeitä pintoja monin eri värein. Useimpia sileitä betonikiviä on saatavana 

suoraan varastosta neljässä eri värissä: harmaa, musta, punainen ja karelia. 

 

Kaunista Ocala Antik -kiveä on saatavana kahta eri kokoa - kokokivi ja makro, värivaihtoehtoja löytyy viisi. 

Torikiveä, Torilaattaa ja Aukiokiveä/Kartanosarjaa yhdistelemällä voi rakentaa ladonnaltaan mielenkiintoisia 

nykyaikaisia kokonaisuuksia. Unikivi on ollut yksi suosituimpia pihakiviä Suomessa. Sahalaitaisen muotonsa ansiosta 

kivet lukkiutuvat toisiinsa hyvin. Kivet pysyvät hyvin paikoillaan ja kiveys on helppohoitoinen sekä pitkäikäinen. 

Torikivi/Kartanokivi  278*138*60 
135 kg/m2 10/9,4 m2 lava 26 kpl/m2

harmaa  19,00 €/m2 
värillinen*  21,00 €/m2

Torikivi 60 Carbon black 23,50 €/m2 

Torikivi/Kartanokivi   278*138*80 
180 kg/m2 7,5/7,52 m2/lava 26 kpl/m2

harmaa  22,00 €/m2 
värillinen*  24,00 €/m2

Aukiokivi/Kartanonoppa  138*138*60 
135 kg/m2 10/9,4 m2/lava 52 kpl/m2

harmaa  19,00 €/m2 
värillinen*  21,00 €/m2

Aukiokivi 60  Carbon black 23,50 €/m2

Aukiokivi/Kartanonoppa 138*138*80 
180 kg/m2 7,5/7,52 m2/lava 52 kpl/m2

harmaa  22,00 €/m2 
värillinen*  24,00 €/m2

Torilaatta/Kartanolaatta  278*278*60 
135 kg/m2 10/9,4 m2/lava 12,75 kpl/m2 
harmaa  19,00 €/m2 
värillinen*  21,00 €/m2

Torilaatta 60 Carbon black 23,50 €/m2

Torilaatta/Kartanolaatta 278*278*80 
180 kg/m2 7,5/7,52 m2/lava 12,75 kpl/m2

harmaa  22,00 €/m2   
musta  24,00 €/m2

Sileäpintaiset betonikivet

Ocala Antik kokokivi  210*140*50 
112 kg/m2 10,29 m2/lava 34 kpl/m2

harmaa  25,50  €/m2

grafiitti  30,00 €/m2 
värillinen*  33,00  €/m2

Ocala Antik makro   210*210*50  
112 kg/m2 10,57 m2/lava 22,7 kpl/m2

harmaa  25,50  €/m2 
grafiitti  30,00  €/m2 
värillinen*  33,00  €/m2

*Ocala-värit: harmaa sekoitus, kastanjanruskea

Pihakivi  198*98*60  
138 kg/m2 9,6 m2/lava 50 kpl/m2

harmaa  19,50 €/m2 
musta  21,50 €/m2

Ocala Antik

Unikivi   225*112,5*60 
135 kg/m2 8,97 m2/lava 39 kpl/m2 
harmaa  20,00 €/m2 
musta  22,00 €/m2

Unikivi   225*112,5*80 
180 kg/m2 7,19 m2/lava 39 kpl/m2

harmaa  22,00 €/m2 
musta  25,00 €/m2

* Värit: musta, punainen, karelia/punamusta

karelia/punamusta = punaisen ja mustan sekoiteväri, sis. punaisia, mustia ja punamustia kiviä       
Carbon black = mustan värin tummin vaihtoehto
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Sileäpintaiset betonikivet

Torikivi/Kartanokivi, Aukiokivi/Kartanonoppa ja Torilaatta

Torikivi/Kartanokivi+
Aukiokivi/Kartanonoppa 

ja 418*418 sileä laatta

Unikivi

Betoniset pihakivet
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Klassikko-kivisarja on monipuolinen tuoteperhe. Yhdistelemällä sarjan erikokoisia ja -mallisia kiviä on mahdollista tehdä 

monenlaisia vaihtelevia pintoja. Klassikkokivet taipuvat pyöristettyjen reunojensa ansiosta hyvin kaareviin muotoihin. 

Myös erilaiset kiemurtelevat käytävät onnistuvat hyvin kaarrekivistä.  

Luostari, Tikkukivi ja Halkokivi ovat kukin muodoltaan pitkänomaisia ja niinpä näillä kivillä ladotun kiveyksen rytmi 

muodostuu ihan omanlaisekseen. Nämä kivet kestävät hyvin kulutusta 80 mm paksuutensa ansiosta.

Unikivi

 

 

Luostarikivi 208*68*80 
180 kg/m2 6,46 m2/lava 68 kpl/m2

harmaa  25,00 €/m2 
musta  27,00 €/m2

Tikkukivi  278*68*80 
180 kg/m2 7,06 m2/lava 51 kpl/m2 
harmaa  28,00 €/m2 
musta  32,00 €/m2

Halkokivi  418*138*80 
180 kg/m2 7,06 m2/lava 17 kpl/m2 
harmaa  28,00 €/m2 
musta  32,00 €/m2

karelia/punamusta = punaisen ja mustan sekoiteväri, sis. punaisia, mustia ja punamustia kiviä       
carbon black = mustan värin tummin vaihtoehto

Luostarikivi

Sileäpintaiset betonikivet

Klassikko suorakaide  172*115*60 
130 kg/m2 9,69 m2/lava 50 kpl/m2

harmaa  21,00 €/m2 
musta, punainen 23,00 €/m2

 
Klassikko suorakaide 172*115*80 
168 kg/m2 7,75 m2/lava 50 kpl/m2

harmaa  23,00 €/m2 
värillinen*  25,50 €/m2 

Klassikko neliö  115*115*60 
130 kg/m2 9,26 m2/lava 76 kpl/m2

harmaa   21,00 €/m2

musta, punainen  23,00 €/m2

Klassikko neliö  115*115*80 
168kg/m2 7,41 m2/lava 76 kpl/m2

harmaa   23,00 €/m2 
värillinen*  25,50 €/m2 

Klassikko isokaarre  110,5*115*60 
130 kg/m2 5,66 m2/lava 90 kpl/m2 
harmaa  24,30 €/m2 
musta, punainen  26,30 €/m2 

Klassikko isokaarre  110,5*115*80 
168 kg/m2 7,46 m2/lava 90 kpl/m2

harmaa  27,00 €/m2 
värillinen*  30,00 €/m2

* Klassikkokiven värit: musta, punainen, punamusta
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Sileäpintaiset betonikivet
Betoniset pihakivet
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Patinoiduilla pihakivillä teet kiveyksen vanhahtavaan tyyliin. Kivet valmistetaan viisteettömistä betonikivistä 

käsittelemällä kivien pintaa ja reunoja mekaanisesti näin saaden kiviin menneen ajan tunnelmaa. Labyrint Antikin 

pinta on sileä ja patinoitu molemmin puolin. Labyrint/Troja Antikin pinta on toiselta puolelta liuskekivimäinen, 

toiselta sileä ja patinoitu.

Ku
va

t: 
B

en
de

rs
 

Labyrint/Troja on kaksipuoleinen kivi. Labyrint-puoli on tasaisempi (alla) kuin Troja-puoli (oikella)

LABYRINT ANTIK

Kokokivi   210*140*50 
112 kg/m2 10,29 m/lava 34 kpl/m2

harmaa  26,00 €/m2

grafiitti  30,00 €/m2  
harmaasekoitus 33,00 €/m2

terramix  33,00 €/m2 

punainen sekoitus 33,00 €/m2

TROJA ANTIK
HUOM! Ylä- ja alapinta erilaiset

Kokokivi   210*140*50 
112 kg/m2 10,29 m/lava 34 kpl/m2

harmaa  26,00 €/m2

grafiitti  30,00 €/m2   
harmaasekoitus 33,00 €/m2

terramix  33,00 €/m2 

punainen sekoitus 33,00 €/m2 

Iso ympyräkivi   140*140/105*50 
1,87 kg/kpl 450 kpl/lava 60 kpl/m2 
harmaa  0,65 €/kpl                     
grafiitti  0,75 €/kpl
 

Pieni ympyräkivi   140*140/52,5*50 
1,56 kg/kpl 500 kpl/lava 72 kpl/m2

harmaa  0,60 €/kpl                     
grafiitti  0,70 €/kpl

Patinoidut betonikivet

LABYRINT/TROJA ANTIK

Puolikivi   105*140*50 
112 kg/m2 6,49 m/lava 68 kpl/m2

harmaa  26,00 €/m2 
grafiitti  30,00 €/m2                         
harmaasekoitus 33,00 €/m2

Makro    210*210*50  
112 kg/m2 10,57 m/lava 22,7 kpl/m2

harmaa  25,50 €/m2

grafiitti  29,90 €/m2    
harmaasekoitus 33,00 €/m2         
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Patinoidut betonikivet
Betoniset pihakivet
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Patinoidut betonikivet sopivat mainiosti vanhoihin pihapiireihin, mutta elävöittävät kauniisti myös modernia miljöötä. 

Niillä luot ympäristöön ajatonta tunnelmaa. Kivet valmistetaan viisteettömistä betonikivistä käsittelemällä kivien pintaa 

ja reunoja rosoisiksi näin saaden kiviin menneen ajan tunnelmaa. 

Labyrint Antik kokokivi

Patiokivi   210*140*60   
135 kg/m2 9,4 m2/lava 34 kpl/m2

harmaa  26,50 €/m2 
musta  30,00 €/m2

Ku
va

: B
en

de
rs

 

Antiikkikivi   179*119*60 
135 kg/m2 10,2 m2/lava 47 kpl/m2

harmaa  30,00  €/m2 
musta, karelia  32,00  €/m2

Antiikkikivi puolikas  89*119*60  
135 kg/m2 4,7 m2/lava 94 kpl/m2

harmaa  30,00  €/m2 
musta, karelia  32,00  €/m2 
 
      

Antiikkilaatta  238*238*60 
135 kg/m2 10,2 m2/lava 17,7 kpl/m2

harmaa  30,00 €/m2 
musta, karelia  32,00 €/m2 

Miniantiikki   119*119*60 
135 kg/m2 5,1 m2/lava 71  kpl/m2

harmaa  30,00 €/m2 
musta, karelia  32,00 €/m2 

 

Labyrint Antik kokokivi       210*140*60
134 kg/m2 9,26 m2/lava 34 kpl/m2

harmaa  29,00 €/m2 
grafiitti  32,50 €/m2 

Patinoidut betonikivet

Patiokivi
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Antiikkikivi

Ku
va

: L
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ka
 

Patinoidut betonikivet
Betoniset pihakivet
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Louhikivi                   400*400/200*80 
17,5 kg/kpl 64 kpl/lava 8,33 kpl/m2

profiloitu harmaa 3,90 €/kpl
profiloitu musta 4,10 €/kpl

Kivessä on piilosauma. Sauman leveys n. 10 mm,
syvyys piilosauman kohdalta n. 20 mm

Beto-pihatiili

Luotokivi    336*246*80
180 kg/m2 6,57 m2/lava  
värillinen*  32,00 €/m2

Kiveyksen vaihteleva ilme tulee peruskivien 
erilaisista pintakuvioista ja piilosaumoista.
Lavalla 108 kpl peruskiviä ja 27 kpl päätykiviä

*Värit: mustanharmaa, hiili, hehku

 

      

 Askelkivi 50      
14-19 kg/kpl 50 kpl/lava 5,26 kpl/m2
musta, mustavalkoinen 6,20 €/kpl

Lavalla viisi erikokoista ja -muotoista kiveä 
mitoiltaan n. 450*340, 450*350, 580*350, 
570*300, 620*380.

Ei sovellu liikennealueille.

Epäsäännölliset betonikivet

Betoninen pihatiili

Epäsäännöllisillä muodoilla saadaan kivipintoihin vaihtelua. Louhikiven epäsäännöllisyys tekee laatoituksesta 

kauniin elävän. Se sopii myös mukulakiven tapaan talon seinustoille, luiskiin ja liikenteenjakajiin. Luotokiven rosoinen 

muotoilu tuo mieleen kallioiden halkemat ja haljenneet jäälautat. Näillä betonikivillä syntyy kaunis luonnonkiven tuntu. 

Luonnonmukaisella Askelkivellä viimeistelet pihasi polut tai luot kauniin pation. Luonnonkiveä mukaileva muoto sekä 

kaunis elävä pinta tuo konstailemattoman tunnelman. 

Uutuus! Beto-pihatiili. Kivet ovat pitkäikäisiä ja kestävät hyvin pohjoisen vaativia olosuhteita. Kiven korkeus on 80 mm ja 

se mahdollistaa ajoneuvoliikenteen pihatiilillä kivetetyllä alueella. Mittatarkoissa pihatiilissä on asennusnystyrät, mitkä 

helpottavat asentamista. Kiveä saatavilla sileänä ja patinoituna ja useita eri värejä.

Beto-pihatiili  240*60*80
170 kg/m2  6,5 m2/lava  69 kpl/m2                
sileä musta, punamusta,  
hiekanruskea, pronssi  44,00 €/m2
patinoitu musta, punamusta,  
hiekanruskea, pronssi  57,00 €/m2

Patinoitu Beto-pihatiili toimitetaan suursäkissä.
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Luotokivi

Epäsäännölliset betonikivet

Askelkivi 50

Betoniset pihakivet
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Moderno 60 mm 
135 kg/m2 8,23 m2/lava 
harmaa  24,00 €/m2 
musta  28,00 €/m2

 
Kuvio koostuu kolmesta kivestä : 
210*280, 210*210, 210*140 
Voidaan yhdistää Finlandia-kivisarjaan.
Kivien pinta on kuvioitu.

Finlandia 60 mm   
135 kg/m2 10,04 m2/lava
musta  27,50 €/m2

Kuvio koostuu kolmesta kivestä:
420*280, 280*280, 280*140 
Voidaan yhdistää Moderno-kivisarjaan. 
Kivien pinta on kuvioitu.

Ku
va

: R
ud

us
 

Kivisarjojen kuviot koostuvat useista erikokoisista kivistä, jotka myydään sarjana. Tämä mahdollistaa luomaan monen-

laisia kiveyksiä, joissa on vaihteluja. Useissa sarjoissa ilmettä tuo myös kiven elävä pinta ja useat värivaihtoehdot. Kivi-

sarjojen kiviä ei voi ostaa erikseen. Eri kivikokojen määrät vaihtelevat lavoilla.

Tosca-laatat 55 mm 
130 kg/m2 9,6 m2/lava 
profiloitu harmaa   25,00 €/m2 
profiloitu musta 28,00 €/m2 

 

Kuvio koostuu neljästä kivestä: 
598*398, 398*398, 398*198, 198*198 
Kivien pinta on liuskekivimäinen ja saumaleveys vaihtelee. 
Ei sovellu liikennealueille.

Torino-kivet 60 mm   
138 kg/m2 9,53 m2/lava
profiloitu harmaa 23,00 €/m2

profiloitu musta 25,50 €/m2

antiikki harmaa 30,50 €/m2

antiikki musta  33,50 €/m2

Kuvio koostuu kolmesta kivestä:
138*208, 208*208, 278*208 
Liuskekivimäinen pinta on aaltomaisesti profiloitu.

Sofia 60 mm  
135 kg/m2 10,04 m2/lava 
harmaa  22,00 €/m2 
musta  26,00 €/m2

 
Kuvio koostuu neljästä kivestä : 
240*140, 200*140, 160*140, 120*140
Kivien pinta on kuvioitu.

Tuotekuvat eivät ole kivien ladontamalleja.

Torino-kivet

Loimukivet 60 mm   
135 kg/m2 9,5 m2/lava
musta  35,00 €/m2

mustavalkoinen 37,00 €/m2

ruskeavalkoinen 37,00 €/m2

Kuvio koostuu kolmesta kivestä:
300*450, 300*300, 300*150 
Kivien elävä pinta luo luonnonkiven tunnelmaa.

Finlandia

Kivisarjat
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Loimukivet

Tosca-laatat

Kivisarjat

Sofia, kuvioitu

Betoniset pihakivet
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Kivisarjojen erikokoisilla kivillä luot mielenkiintoisia ladontoja.i Ocala Antik -sarja on hieman sileämpi ja helppohoitoinen 

kivi. Roomalaisissa kivissä on kuusi erikokoista kiveä, jotka toimitetaan kahdella erillisellä tuotelavalla. Brighton 

Multisize-kivisarjan pinta on elävän liuskekivimäinen. City Stormix on tyylikäs kivisarja ja sitä saa joko sileänä tai 

kuvioidulla pinnalla.

Ocala Antik 50 mm   
112 kg/m2 10 m2/lava
harmaa   32,00 €/m2   
grafiitti   34,00 €/m2

värillinen*   38,00 €/m2

  
Kuvio koostuu kolmesta kivestä: 140*140, 175*140, 210*140

*Ocala Antik -värit: harmaa sekoitus, kastanjanruskea 

Terrano Antik 60 mm   
134 kg/m2 9,3 m2/lava
harmaa  35,50 €/m2

grafiitti  38,00 €/m2   
  
Kuvio koostuu neljästä kivestä: 
280*220, 280*260, 370*280, 480*280

HB Roomalaiset kivet 80 mm    
181 kg/m2 7,4 m2/lava  
harmaa  24,00 €/m2   
musta  26,00 €/m2   

Kuvio koostuu kuudesta kivestä: (14,8 m2/2 lavaa) 
208*208, 313*208, 313*313, 418*208, 418*313, 418*418
Pakattu kahdelle lavalle: pienet ja isot kivet.

Roomalaiset kivet

Brighton Multisize 60 mm 
135 kg/m2 9,54 m2/lava
harmaa  40,00 €/m2  
grafiitti  45,00 €/m2

Kuvio koostuu kolmesta kivestä: 
420*630, 420*210, 420*420 
Kivien pinta on elävän liuskekivimäinen. Tuotekuvat eivät ole kivien ladontamalleja.

City Stormix 60mm  
134 kg/m2 9,6 m2/lava 
mustasekoitus  41,50 €/m2   
ruostesekoitus 41,50 €/m2

Sileä pinta, monivärinen

City Stormix Mönster 60mm  
134 kg/m2 9,6 m2/lava 
harmaa  40,00 €/m2   
grafiitti  44,00 €/m2

Pinta kuvioitu, yksivärinen

City Stormix/City Stormix Mönster kuvio koostuu kolmesta 
kivestä: 200*200, 400*400, 600*400

Kivisarjat
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City Stormix

Ocala Antik

Ku
va

t::
  S

ta
rk

a

Kivisarjat
Betoniset pihakivet
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Hulekivi  118*118*80 (peittoala 138*138) 
 7,5 m2/lava 51 kpl/m2 

harmaa  22,00 €/m2

musta  24,50 €/m2

Hulelaatta  258*258*80 (peittoala 278*278)
12,5 kg/kpl 96 kpl/lava 12,75 kpl/m2 

harmaa  1,80 €/kpl 
musta                 2,20 €/kpl 

Golfkivi   140*140*80 
145 kg/m2 8,58 m2/lava 36,8 kpl/m2

harmaa  22,50 €/m2 
musta  24,50 €/m2

Kivessä on 25 mm:n asennusnystyrät, jotka eivät sisälly mittoihin 

Nurmikivi         280*140*80 
165 kg/m2 7,52 m2/lava 26 kpl/m2

harmaa  22,50 €/m2

  

Reikälaatta   600*400*80  
115 kg/m2 8,64 m2/lava 4 kpl/m2 
harmaa    22,50 €/m2

Riimukivi   296*296*120  
170 kg/m2 6,48 m2/lava 11,11 kpl/m2 
harmaa    39,50 €/m2

musta    43,00 €/m2

Loimuhulekivet 80  
170 kg/m2 7,5 m2/lava  
harmaa    32,00 €/m2

musta    34,00 €/m2

Lavalla neljää eri kokoista kiveä : 
140*140, 180*140, 240*140, 
280*140

Hulekivillä saadaan kestäviä pintoja, joita nurmen vihreys elävöittää. Hulekivillä päällystetty alue läpäisee huleveden ja 

auttaa hallitsemaan rakennetun ympäristön sadevesikertymiä. Ne soveltuvat hyvin pysäköintialueille, pihateille ja poluille 

sekä penkereille.

Aco Groundguard nurmikenno
112 kpl/lava  
586*386*38 mm  5,00 €/kpl

ACO Groundguard -kennoritilällä voidaan vahvistaa nurmikenttä kestämään kovempaa rasitusta. Se soveltuu 

käytettäväksi esimerkiksi nurmialueilla, kävelyteillä, pysäköintialueilla, luiskissa ja pengerryksissä. Ground Guard 

kennoritilät kestävät henkilöautoliikennettä ja sopivat niin yksityiseen kuin julkiseen käyttöön. Maakennostoilla 

estetään kasvualustan valumista ja helpotetaan siten istutusten juurtumista luiskissa. Ne sopivat myös 

kiviaineksien sitomiseen. Kevyitä elementtejä on helppo käsitellä.

Naulat Aco-nurmikennoon
3-5 kpl/m2             
50 kpl/pss  0,70 €/kpl
 

Hule- ja nurmikivet

Nurmikenno



19Hinnasto 2022 alv 24 %. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin koko voimassaoloajan. Tarkista hinta ja saatavuus ennen tilausta.

Golfkivi

Riimukivi

Aco Groundguard

Hule- ja nurmikivet
Betoniset pihakivet
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Sileillä betonilaatoilla luot selkeitä, moderneja ja helppohoitoisia pintoja niin kotipihaan, 

puistoon kuin jalkakäytävälle. Laattojen yksinkertaisuus auttaa nostamaan esille muita materiaaleja, 

ympäristöä ja nurmikkoa. Pesubetonilaatta on hyvin kulutusta kestävä klassikkolaatta.

PESUBETONILAATAT

297*297*29 
6 kg/kpl 144 kpl/lava  11,4 kpl/m2 
luonnonsora   5,00 €/kpl
musta/valkoinen  5,90 €/kpl 

400*400*40  
16 kg/kpl 81 kpl/lava 6,25 kpl/m2  
luonnonsora   5,80 €/kpl
mustavalkoinen  7,00 €/kpl

SILEÄT LAATAT 50 MM

298*298*50 
10 kg/kpl 120 kpl/lava 11,2 kpl/m2

harmaa  1,80 €/kpl 
punainen, musta  2,20 €/kpl
Carbon black  2,50 €/kpl
 

350*350*50 
14 kg/kpl 84 kpl/lava 8 kpl/m2

harmaa   3,40 €/kpl
grafiitti  3,90 €/kpl

398*398*50 
18,3 kg/kpl 72 kpl/lava 6,25 kpl/m2

harmaa  3,20 €/kpl 
punainen, musta 4,40 €/kpl
Carbon black  5,00 €/kpl
 

498*498*50 
28,6 kg/kpl 44 kpl/lava 4 kpl/m2

harmaa  5,50 €/kpl 
musta  6,60 €/kpl

598*298*50 
20,5 kg/kpl 60 kpl/lava 5,56 kpl/m2

harmaa  3,80 €/kpl 
musta  4,40 €/kpl

Betonilaatat

SILEÄT LAATAT 80 MM 

418*208*80
16,1 kg/kpl 64 kpl/lava 11,44 kpl/m2

harmaa  3,00 €/kpl
musta  3,40 €/kpl

418*418*80 
32 kg/kpl 32 kpl/lava   5,72 kpl/m2

harmaa  5,20 €/kpl 
musta  6,00 €/kpl 
  
  

600*300*80 
32,5 kg/kpl 40 kpl/lava    5,56 kpl/m2

harmaa  6,50 €/kpl

600*600*80 
65 kg/kpl 20 kpl/lava    2,78 kpl/m2

harmaa  11,10 €/kpl

698*348*80 
45 kg/kpl 27 kpl/lava 4 kpl/m2

harmaa  8,60 €/kpl 
musta  9,50 €/kpl

698*698*80
90 kg/kpl 10 kpl/lava 2 kpl/m2

harmaa  16,30 €/kpl 
musta  18,70 €/kpl
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Sileä betonilaatta 600*600*80

Betonilaatat
Betoniset pihalaatat
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ELÄVÄPINTAISET LAATAT 

Profiloitu   298*298*50 
10 kg/kpl 120 kpl/lava    11,2 kpl/m2

harmaa  2,00 €/kpl   
musta  2,40 €/kpl

Profiloitu   398*398*50 
18,3 kg/kpl 72 kpl/lava 6,25 kpl/m2

harmaa  3,40 €/kpl   
musta  4,80 €/kpl

Profiloitu   498*498*50 
28,6 kg/kpl 44 kpl/lava 4 kpl/m2

harmaa  6,20 €/kpl   
musta  7,60 €/kpl

Eläväpintaisten laattojen kuviointi ja korkeus vaihtelee luoden pintoihin luonnonkivimäisyyttä. Yhdistelemällä 

eläväpintaisia ja sileitä betonilaattoja saadaan rytmiä pintoihin. 

Betonisia pyörökiviä, luonnonkiviaskelmia tai lankkulaattoja peräkkäin latomalla rakennat helposti ja nopeasti 

polut ja luot persoonallisia yksityiskohtia pihaan ja puutarhaan. Lankkulaatta soveltuu hyvin julkisiin kohteisiin ja 

kestää kovaakin kulutusta 100 mm paksuuden ansiosta. Lankkulaattaa voi käyttää laatoitusten lisäksi myös askelmana, 

portaana ja reunakivenä, ei sovellu liikennöidyille alueille.

LUONNONKIVIASKELMAT

Sisu askel  liuskekiviaskelma
350-500*350-500*30-50 
20 kg/kpl 20 kpl/lava 
Oriveden musta  26,00 €/kpl

Graniittinen askelkivi  Ø 400-450*50
ristipäähakattu 
17 kg/kpl 
harmaa   21,50 €/kpl
punainen  26,50 €/kpl 
musta (poltettu) 35,50 €/kpl

Cambridge   420*420*50  
19,65 kg/kpl 56 kpl/lava 5,7 kpl/m2

harmaa  5,80 €/kpl     
grafiitti   6,40 €/kpl

Askelpolku ø 380*50 
13 kg/kpl 60 kpl/lava 
harmaa  5,50 €/kpl  
musta   6,00 €/kpl
 

Askelkivi Hexagon  466*233     POISTOERÄ
13 kg/kpl 50 kpl/lava 
kuvioitu harmaa 40 mm 5,00 €/kpl  

25,7 kg/kpl 50 kpl/lava 
sileä antracit 80 mm 5,00 €/kpl 

BETONISET ASKELMAT

Betonilaatat

Askelkivet

Lankkulaatta   1200*300*100
83 kg/kpl 16 kpl/lava 2,78 kpl/m2

harmaa  22,00 €/kpl
musta  26,00 €/kpl
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Cambridge

Ku
va

: B
en

de
rs

Betonilaatat

Askelkivet
Lankkulaatta

Askelpolku

Betoniset pihalaatat
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GRANIITTILAATAT

305*610*20 poltettu  5,38 kpl/m2

harmaa           54 kg/m2  60,00 €/m2 
grafiitti 54 kg/m2 82,00 €/m2

musta 60 kg/m2 92,00 €/m2

300*300*30 poltettu 11,1 kpl/m2 
harmaa 81 kg/m2 80,00 €/m2 
grafiitti  81 kg/m2 105,00 €/m2 

300*600*30 poltettu 5,56 kpl/m2 
harmaa 81 kg/m2 80,00 €/m2 
grafiitti  81 kg/m2 105,00 €/m2 

GRANIITTIMOSAIIKKI

Vapaamuotoinen 60 mm yläpinta poltettu
 160 kg/m2   
Ylämaan ruskea 110,00 €/m2 

GRANIITTIKIVI
Voidaan käyttää graniittimosaiikin reunan rajaukseen, 
päällystekivenä tai koristeraitana betonikivien yhteydessä.

278*138*60 yläpinta poltettu 
 6,15 kg/kpl  
Ylämaan ruskea  7,00 €/kpl 

GRANIITTITASO 
200 kpl:n erä keittiötasojen jäännöspaloja
esim. grillin viereen apupöydän kanneksi
yläpinta kiillotettu
 
600*900*30 
tumma/musta  n. 50 kg/kpl 50,00 €/kpl 

Luonnonkivilaatat valmistetaan graniitista sahaamalla. Luonnonkivi on aina näyttävä ja kestävä valinta. Etuja on myös 

se, että väri säilyy lähes muuttumattomana vuodesta toiseen. Laattoja voi käyttää myös sokkeliverhouksiin. Laattoja on 

saatavana tilauksesta myös muilla pintakäsittelyillä ja vahvuuksilla. 

Luonnonkivilaatat
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Graniittilaatta

Graniittimosaiikki

Graniitti- ja liuskelaatat
Luonnonkivilaatat
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PORRASLAATTA voidaan käyttää myös reunakivenä

600*150*65  
12,9 kg/kpl 96 kpl/lava 
harmaa 5,80 €/kpl 
musta 7,20 €/kpl

PORRASKIVI sileä etureuna

350*350*150   
42 kg/kpl 24 kpl/lava
harmaa 20,00 €/kpl    
grafiitti  25,50 €/kpl 

700*350*150    
84 kg/kpl 12 kpl/lava 
harmaa 28,00 €/kpl  
grafiitti  34,50 €/kpl

1050*350*150   
126 kg/kpl 8 kpl/lava
harmaa 40,00 €/kpl    
grafiitti  46,50 €/kpl

PORRASKIVI ASKEL sileä etureuna

400*420*130 
48 kg/kpl 20 kpl/lava
harmaa 21,00 €/kpl 
musta 24,00 €/kpl 

800*420*130 
96 kg/kpl 10 kpl/lava
harmaa 35,00 €/kpl   
musta 42,50 €/kpl

600*300*65 
25,8 kg/kpl 48 kpl/lava
harmaa 7,60 €/kpl 
musta 9,00 €/kpl

Betonisilla porraskivillä rakennat helposti kestävät ja upeat portaat puutarhoihin, puistoihin ja kotiovellesi. Valittavana on 

useita eri korkuisia ja kokoisia valmiita porraskiviä. Myös Lankkulaatasta (s.22) ja joistakin muurikivistä rakennat helposti 

tukevat betoniportaat. Porraskiviä voi käyttää myös reunuksiin, rajauksiin ja istutusaltaisiin.

PORRASKIVI SILEÄ/LOHKO HB
toinen reuna lohkottu, toinen sileä

300*420*130 
36 kg/kpl 24 kpl/lava 
harmaa 15,00 €/kpl 
musta 17,50 €/kpl 

600*420*130 
72 kg/kpl 12 kpl/lava 
harmaa 30,00 €/kpl   
musta 34,00 €/kpl

Suomen Rakentamismääräyskokoelman F2 taulukon 2.1.3 
mukainen suositus:
                                                                       nousu                etenemä
Katettu tai lämmitetty ulkoporras           ≤ 160                  ≥ 300
Kattamaton ulkoporras                          ≤ 130                  ≥ 390

Betoniset porraskivet
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Porraslaatta

Betoniportaat
Betoniset porraskivet
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Luonnonkauniit, näyttävät ja kulutusta kestävät portaat rakennetaan tietysti  graniitista. Graniitti kestää kovaa mekaa-

nista kulutusta. Kovuutensa ja sitkeytensä ansiosta se säilyttää kauneutensa vaikeimmissakin ympäristöolosuhteissa. 

Graniittiportaiden voidaan sanoa kestävän ikuisesti ja siksi graniitti on hyvä valinta etenkin julkisrakentamiseen, mutta 

upea materiaali mihin tahansa ympäristöön. 

GRANIITTIPORTAAT  Etu- ja yläpinta poltettu 

450*370*130 Ylämaan ruskea
 57 kg/kpl  65,00 €/kpl

750*370*130 Ylämaan ruskea 
 93 kg/kpl  105,00 €/kpl 

900*410*130 
harmaa 130 kg/kpl 124,00 €/kpl

1200*410*130 
harmaa 173 kg/kpl 165,00 €/kpl

1500*410*130
harmaa 216 kg/kpl 205,00 €/kpl

LIUSKEKIVIPORTAAT
  

Ikikivi Nilsiän vaalea  alle 800 mm  83,00 €/kpl
syvyys  400-600 vahvuus 100-170

Ikikivi Nilsiän vaalea  800-1200  mm 140,00 €/kpl
syvyys 400-600 vahvuus 100-170

GRANIITTIPORTAAT  Etupinta lohkottu, yläpinta poltettu 

450*400*130
harmaa 63 kg/kpl 72,00 €/kpl

750*400*130 
harmaa 105 kg/kpl 110,00 €/kpl

Graniitti- ja liuskeportaat
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Luonnonkiviportaat
Graniitti- ja liuskeportaat
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400*60*120  
6 kg/kpl  108 kpl/lava  
harmaa   2,90 €/kpl   
punainen, musta, karelia 3,40 €/kpl

500*80*120  
10,5 kg/kpl  112 kpl/lava  
harmaa   3,50 €/kpl   
musta  4,00 €/kpl

600*80*140  
14,6 kg/kpl  96 kpl/lava  
harmaa   3,80 €/kpl   
musta  4,40 €/kpl

250*80*140*   
6,3 kg/kpl  180 kpl/lava  
harmaa  2,60 €/kpl
musta  3,10 €/kpl

500*80*140*  
12,6 kg/kpl  90 kpl/lava  
harmaa   4,10 €/kpl   
musta, punainen 4,80 €/kpl

Lavalla 10 kpl suorapäätyisiä pääty-/kulmakappaleita.
 

800*80*250*   
36 kg/kpl  36 kpl/lava  
harmaa  11,00 €/kpl
musta  12,50 €/kpl 

Lavalla 8 kpl suorapäätyisiä pääty-/kulmakappaleita.
*Yhteensopiva profiili

700*70*300   
21,5 kg/kpl  36 kpl/lava  
harmaa  8,90 €/kpl 
 

ANTIIKKIREUNAKIVI/MUURIKIVI 

300*150*120
10,5 kg/kpl    96 kpl/lava
harmaa    4,50 €/kpl 
musta  5,50 €/kpl

LOIMUREUNAKIVI 

372/330*100*140
11,5 kg/kpl    96 kpl/lava
musta    5,80 €/kpl 
mustavalkoinen 6,00 €/kpl

Betonireunakivillä rajaat helposti ja siististi erilaiset kiveys-, asfaltti- ja istutusalueet niin kaduilla, puistoissa kuin 

kotipihalla. Reunalistoilla teet pihasta ja puutarhasta helppohoitoisen ja tyylikkään. Katso myös muovireunukset s. 34.

TERÄVÄREUNAINEN REUNAKIVI 

210*140*140 
8,94 kg/kpl  140 kpl/lava   

harmaa  2,00 €/kpl 
grafiitti  2,20 €/kpl

LAINERI-REUNAKIVI

140*140
43 kg/m  30 jm/lava  
harmaa  13,50 €/jm
musta   14,50 €/jm

Lajitelma, kaikki kivikoot samalla lavalla. Kivien pinta ja 
reuna profiloituja. Kivikokoja ei voi valita, myyntimetreit-
täin lavalta rivi kerrallaan
Kivikoot: 500*140*140, 350*140*140, 250*140*140, 
150*140*140   

UPOTETTAVA ROTWALLIKIVI 

1000*170*300
111,3 kg/kpl   12 kpl/lava
mustanharmaa  28,80 €/kpl

Kiven karkea pinta näyttää ja tuntuu luonnonkiveltä.

Saatavana myös liimattavia ja muita
upotettavia kadunreunakiviä.

Betoniset reunakivet
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Laineri-reunakivi, Luotokivi ja liuskekate

Betoninen reunakivi 500*80*140

Loimureunakivi

Betonireunakivet
Betoniset reunakivet
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REUNAKIVI

Ruoholista  100*150*900 
kahdelta sivulta poltettu, 40 kg/kpl
Karelia red             28,00 €/kpl
Ylämaan ruskea 32,00 €/kpl
200 kpl erät

RAAKAREUNAKIVET

R6/7  65*150*500 
13,5 kg/kpl
harmaa            16,00 €/kpl
grafiitti   21,50 €/kpl

R8  80*200*n. 1000
45 kg/jm  
harmaa   45,90 €/jm   
grafiitti  52,30 €/jm  

R10  100*250*n. 1000
65 kg/jm 
harmaa  63,50 €/jm

R15  150*270*n. 1400
104 kg/jm 
harmaa   83,50 €/jm 

LIUSKEREUNAKIVET 

 
Bernardos 80  50-80*70-100*250-400 
15 kg/m  70 jm/lava 
musta  18,00 €/jm

Ikikivi Nilsiän vaalea  80-120*130-140*200-1000
 35 jm/lava 30,00 €/jm    
 

Luonnon reunakivet kestävät kulutusta ja luovat viimeistellyn ilmeen katujen, jalkakäytävien, kukkapenkkien ja 

portaiden reunuksiin. Reunakivien avulla saat tehtyä korkoeroja päällystealueille ja rajattua istutusalueita, samalla 

pihan hoito helpottuu.   

Ikikivi Nilsiän  
vaalea reunakivi

Graniitti- ja liuskereunakivet
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Luonnon reunakivet
Graniitti- ja liuskereunakivet
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VALLEY VIEW -MUOVIREUNUKSET 

Taipuisa kiveyksen tukireunus  42,50 €/kpl 
musta, pituus 4,57 m (T-muoto) 

Suora kiveyksen tukireunus 22,50 €/kpl
musta, pituus 2,44 m (L-muoto) 

Nurmikkoreunus 24,00 €/kpl 
musta, pituus n. 6,1 m 

   
Asennusnaula 23 cm                           2,70 €/kpl 

Jatkoliitin nurmikkoreunukseen   1,50 €/kpl

Kulma- ja T-liittimet 7,50 €/kpl
nurmikkoreunukseen, 60°, 90° ja 120°  
  
 
Nurmikkoreunuspaketti  26,90 €/pkt
sis. nurmikkoreunus, 4 kpl 
asennusnauloja+jatkoliitin 

STELLA GREEN   POISTUVA TUOTE

Muovireunus 800*80*45  2,50 €/kpl

Muovinaulat 3 kpl/tuki 0,25 €/kpl

Nurmikkoreunus estää nurmikon leviämisen ja erottaa alueet toisistaan. Kiveyksen tuki estää kiveysten reunojen 

valumisen ja siirtymisen pois paikoiltaan ja antaa huolitellun ilmeen kiveyksille. 

NO DIG -REUNUSPAKETTI    
 
sis. 6,1 m nurmikkoreunuksen, 10 kpl muovisia asennusnauloja
Ei kaivamista, voidaan asentaa suoraan maanpinnalle.

  36,00 €/pkt 

METALLIREUNA, YMPYRÄ
Kuumasinkitty, tummanruskeaksi maalattu teräs 
taivutettu kaarelle, ainevahvuus 1,5 mm

Kiinnitysruuvit mukana paketissa

ø 60 cm, 2-osainen 21,00 €
ø 100 cm, 3-osainen  34,00 €

No Dig -reunatuki

Metallireuna

METALLIREUNA, YMPYRÄ 
esim. puiden ympärille 
Kuumasinkitty, tummanruskeaksi maalattu teräs 
taivutettu kaarelle, ainevahvuus 1,5 mm

Kiinnitysruuvit mukana paketissa

ø 60 cm, 2-osianen 21,00 €
ø 100 cm, 3-osainen  34,00 €

Muovi- ja metallireunukset
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L- ja T-tukimuurit

L-tukimuureissa saatavilla korkeudet 400-2000 mm ja 

T-tukimuureissa korkeudet 2200-4800 mm. Kaikki Benders-

tuet valmistetaan päätypontattuina, joka yksinkertaistaa ja 

tehostaa asennusta merkittävästi, koska tuet lukkiutuvat 

suoraan kiinni toisiinsa. Tästä muodostuu tukeva liitos, jolloin 

erillistä jälkivalua, eikä säätöjä tarvita. Myös erikoismittaiset 

tukimuurit. Pyydä tarjous!

Reunukset ja tukimuurit
Muovi- ja metallireunukset
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Muurikko on molemmilta puolilta lohkottu kivi. Siitä on mahdollista latoa suoria, suorakulmaisia ja kaarevia muureja. 

Kaksipuoleisena se soveltuu myös aitojen ja pilareiden rakentamiseen. Muurikon peruskappaleissa on pontit sekä reiät 

mahdollista raudoitusta varten.

Aitakivi -muurikivien julkisivu on toiselta puolelta lohkottu ja toiselta puolelta sileä. Aitakivi-muuri soveltuu parhaiten 

suorien, suorakulmaisten ja loivasti kaartuvien muurien rakentamiseen. 

LammiMuuri on ammattilaisten käyttöön kehitetty maanpainetta todella hyvin kestävä muurikivi ja soveltuu hyvin 

myös pienempään tukemiseen Aitakiven lailla.  

Peruskivi   235*235*100 
9 kg/kpl 2,62 m2/lava 48,8 kpl/m2

harmaa  100,00 €/m2 
musta   114,00 €/m2

      
Kulmakivi  352*235*100 
17 kg/kpl 48 kpl/lava 18 kpl/m2

harmaa  5,80 €/kpl   
musta  7,40 €/kpl
   
     
Kansikivi  235*235*100 
10,5 kg/kpl 112 kpl/lava 48,8 kpl/m2 
harmaa  2,70 €/kpl  
musta  3,10 €/kpl 
  
     
Päätykivipari  87*235*100  
  ja 235*235*100
17 kg/kpl 48 kpl/lava 18 kpl/m2

harmaa  7,00 €/kpl    
musta  7,70 €/kpl
  
 
Kaarrekivet  235*235*100 
11 kg/kpl 
harmaa  4,00 €/kpl   
musta  5,10 €/kpl

Lavassa 49 kpl peruskaarretta sekä 
28 kpl kansikaarre oikea ja 28 kpl kansikaarre vasen.

MUURIKKO AITAKIVI

Peruskivipari  560*200*100 
20 kg/kpl 3,14m2/lava 17,85 kpl/m2

harmaa   4,40 €/kpl 
musta  5,00 €/kpl 

Kansikivipari   560*200*100  
24 kg/kpl 56 kpl/lava 
harmaa   6,40 €/pari
musta  7,40 €/pari 

Päätykivi    200*200*100 
5,6 kg/kpl 112 kpl/lava 
harmaa   4,40 €/kpl 
musta  4,80 €/kpl 

Kansipäätykivi   200*200*100 
7,5 kg/kpl 112 kpl/lava 
harmaa   4,80 €/kpl
musta  5,20 €/kpl

Aitakivi-valo  160*185*96
rosterikehyksellä 98,00 €/kpl
lipalla, tummanharmaa 98,00 €/kpl

LAMMIMUURI 

Peruskivipari  660*250*150 
34 kg/pari 3 m2/lava 10 paria/m2

harmaa   78,50 €/m2

musta  100,00 €/m2

Päätykivi reiällinen/Kansipäätykivi  250*250*150 
10/17 kg/kpl 60/20 kpl/lava 
harmaa   7,30 €/kpl
musta  9,40 €/kpl 

Kansikivipari  660*250*150  
40 kg/pari 3 m2/lava 10 paria/m2

harmaa   80,00 €/m2 
musta  102,00 €/m2

LammiMuuri-valaisin  
ritilällä 445*140*145 150,00 €/kpl

Betoniset muurikivet
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VALLIKIVI

Vallikivipari                        630*215*100 
21 kg/pari 56 kpl/lava   17,18 kpl/m2

harmaa    4,30 €/kpl
musta, karelia   4,90 €/kpl

Päätykivi                         215*215*100 
5,2 kg/kpl 60 kpl/lava 
harmaa      4,60 €/kpl
musta, karelia   5,30 €/kpl 

Kulmakivi                            314*215*100
11,4 kg/kpl 32 kpl/lava 
harmaa    6,40 €/kpl
musta      6,90 €/kpl
Saatavana vasen ja oikea

ISO VALLIKIVI 

ISO Vallikivipari 630*215*200
41 kg/kpl 24 kpl/lava 8,59 kpl/m2 
harmaa  9,90 €/kpl 
musta, karelia  11,40 €/kpl 

ISO päätykivi  215*215*200   
10,4 kg/kpl 40 kpl/lava 
harmaa     9,50 €/kpl  
musta, karelia  10,90 €/kpl  
     

Suosituskorkeus murskepohjalle max 800 mm. Anturan 
päälle valamalla ja raudoittamalla muurin pystyreiät suositus-
korkeus maks. 1800 mm. Muuriratkaisut pitää rakentaa 
rakennussuunnittelun mukaisesti. Betonimassan menekki:  
54 l/m2, kun täytetään kaikki rei’ät.

Vallikivi on monipuolinen muurikivi, josta rakennat monenlaiset muurit, kukkapenkit ja pengerrykset valaistuksineen. 

Vallikiven lukitusmekanismi kytkee kiven tukevasti pontilla ylös, alas ja molemmille sivuille. Vallikivet toimitetaan valmiiksi 

lohkottuna. Kiviparin toinen puoli on lohkopintainen ja toinen sileä. Yhden kiviparin etenemä eli hyötypituus on 580 mm. 

Korkeusvaihtoehdot ovat 100 mm tai 200 mm ja leveys on 215 mm.

KANSIKIVET VALLIKIVIIN

Kansikappalepari                 630*215*100 
28 kg/pari 40 pr /lava   17,18 kpl/m2 

harmaa   6,50 €/pari   
musta, karelia   7,20 €/pari 

Kansipäätykivi                       215*215*100 
7,5 kg/kpl 60 kpl/lava  
harmaa   4,60 €/kpl 
musta, karelia   5,30 €/kpl

Kansikulmakivi                       314*215*100
14 kg/kpl 32 kpl/lava
harmaa   9,80 €/kpl 
musta   10,50 €/kpl
Saatavana vasen ja oikea

ISO kansikivi                            500*260*70
19 kg/kpl 48 kpl/lava
harmaa   12,50 €/kpl 
musta   16,50 €/kpl

VALLIVALAISIMET

Vallivalo    160*98*185  
rosterikehys   85,00 €/kpl

Vallivalo Tunnelma  85,00 €/kpl

Valliritilävalo  160*98*185   
rosteri, musta  90,00 €/kpl 

Luomi pieni   160*98*190  
rosteri, musta  105,00 €/kpl 
  

Vallipistorasia  160*98*190  
1-osainen, musta ja harmaa 105,00 €/kpl 

Ritilä iso  160*198*190            230,00 €/kpl
rosteri, musta            

Luomi iso 160*198*190 180,00 €/kpl
rosteri, musta

Aada-pintavalo kapea  80*200*80  
harmaa  175,00 €/kpl
harmaa pistorasialla  215,00 €/kpl

Aada-pintavalo leveä  200*200*100
harmaa   215,00 €/kpl
harmaa  pistorasialla  250,00 €/kpl

VALLIGRILLI
 
Valligrilli-kivet 
harmaa  n. 105,00 €
musta, karelia  n. 120,00 €
normaali kivipari 14 kpl+kansikivipari  
4 kpl+päätykivi 4 kpl 

Grilliritilä RST    510*430*7   
Grilliritilä Valligrilliin  80,00 €/kpl

Betoniset muurikivet
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Vallikivi
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Vallikivivalo, kulmakivi

Betoniset muurikivet
Betoniset muurit
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Nämä linjakkaat muurikivet - Teräväreunainen muurikivi , Paasikko ja Muurikivi sileä soveltuvat  hyvin selkeiden 

muurien, istutusaltaiden, reunuksien ja aitojen rakentamiseen. Näillä kivillä luot tyylikkäitä ja moderneja muuri-, reunus- ja 

pengerrakenteita.

PAASIKKO

Peruskivi h=280   280*280*280 
29 kg/kpl 2,82 m2/lava 12,75 kpl/m2 
harmaa   77,00 €/m2   
musta   90,00 €/m2 

Peruskivi, suorakaide h=140   420*280*140 
23 kg/kpl 2,82 m2/lava 17 kpl/m2  
harmaa   77,00 €/m2   
musta   90,00 €/m2

 

Sovitekivet h=140  280*280*140+140*280*140
pakattuna samalle lavalle
 2,82 m2/lava 
harmaa  77,00 €/m2     
musta  90,00 €/m2  

Kulma/päätykivi 420*280*280 
46 kg/kpl 24 kpl/lava 8,5 kpl/m2

harmaa  10,40 €/kpl                     
musta  12,40 €/kpl

                    
Kansikivi   420*320*70 
21,5 kg/kpl 48 kpl/lava 2,38 kpl/jm
harmaa  6,80 €/kpl                    
musta  7,50 €/kpl

TERÄVÄREUNAINEN MUURIKIVI 

350*210*140 
22,9 kg/kpl 48 kpl/lava 20,4 kpl/m2  

harmaa   6,20 €/kpl 
grafiitti   6,80 €/kpl

Muurikivi sileä  280*250*280 
21,4 kg/kpl 48 kpl/lava 12,76 kpl/m2

harmaa  5,80 €/kpl    
Carbon black 8,00 €/kpl   

      
Kulmakivi  390*250*280 
31  kg/kpl 24 kpl/lava 12,76 kpl/m2

harmaa  8,00 €/kpl   
Carbon black 10,30 €/kpl

      
Päätykivipari 140/280*250*280 
34 kg/pr 16 pr/lava 
harmaa  8,00 €/pari   
Carbon black 10,30 €/pari
   
     
Kansikivi  420*300*70 
19,4 kg/kpl 42 kpl/lava  
harmaa  9,50 €/kpl  
Carbon black 13,00 €/kpl

MUURIKIVI SILEÄ

TERÄVÄREUNAINEN REUNA/MUURIKIVI 

210*140*140 
8,94 kg/kpl  140 kpl/lava   

harmaa  2,00 €/kpl 
grafiitti  2,20 €/kpl

Muurikivi sileä

Betoniset muurikivet
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Villa Flex on todella monipuolinen kivi. Se on suunniteltu käytettäväksi niin tukimuurina kuin istutusastiana. Rajana 

tämän älykkäästi suunnitellun kiven käytössä on ainoastaan oma luovuutesi. 

Luxor on runsaasti mahdollisuuksia tarjoava, muotoilultaan täysin uusi muurikivi. Muurijärjestelmä koostuu kolmesta 

osasta: muurikivi, puolikivi ja kansikivi. Kääntämällä tiiltä tai kansikiveä muurin sivuihin voi asentaa hyllyjä ja penkkejä.

LUXOR

Kokokivi   500*250*80 
20,7 kg/kpl 56 kpl/lava 25 kpl/m2

harmaa  6,00 €/kpl    
grafiitti  6,90 €/kpl   

    
  Puolikivi   
250*250*80 
10,2 kg/kpl 112 kpl/lava 50 kpl/m2

harmaa  5,20 €/kpl   
grafiitti  6,00 €/kpl
   
    
 
Pintakivi   500*250*70 
20,1 kg/kpl 56 kpl/lava 28,6 kpl/m2 
harmaa  10,50 €/kpl  
grafiitti  12,20 €/kpl

Luxor-muurikivi

Reikäkivi   400*200*180    
20,8 kg/kpl 40 kpl/lava 14 kpl/m2

harmaa  10,70 €/kpl    
grafiitti  11,20 €/kpl   

      
Kokokivi   400*200*180 
34 kg/kpl 40 kpl/lava 14 kpl/m2

harmaa  13,80 €/kpl   
grafiitti  14,50 €/kpl
   
     
Puolikivi   200*200*180 
17 kg/kpl 80 kpl/lava 28 kpl/m2 
harmaa  5,80 €/kpl  
grafiitti  6,40 €/kpl

Pintakivi   400*200*50 
9,1 kg/kpl 156 kpl/lava  
harmaa  10,80 €/kpl  
grafiitti  11,50 €/kpl

Istutuspelti 16,80€/kpl

 
  
      
                           

 

VILLA FLEX

Luxor

MUURIEN PERUSTAMISEEN 
 
Anturamuotti Formex     
5000*500*250 90,00 €/kpl

Tuote sopii käytettäväksi kaikkien muurikivien kanssa.

Betoniset muurikivet
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Megawall Gardenilla rakennat pystysuoran muurin. Megawall Projektilla saat tehtyä neljä astetta kallistuvan muurin. 

Tilauksesta saatavana myös muita Bendersin upeita muurikiviä, kuten Megasmart, Megastone, Megaloc jne.

Valikoimissa myös kulma-, säde, pinta- ja päätykiviä. Kysy lisää myynnistämme.

Moderni Citymuurikivi soveltuu muureihin joissa suositeltava enimmäiskorkeus 750 mm. Kiven yksi pitkä sivu on sileä ja 

toinen lohkopintainen. Sarjan kaarikivet mahdollistavat kaarevien muurien tekemisen. Tuotteella rakennat helposti myös 

pyöreän nuotiopaikan tai istutusaltaan. 

MEGAWALL GARDEN/PROJEKT

Pohjakivi, peruskivi, pintakivi  400*200*150 
25,6 kg/kpl 48 kpl/lava 16,7 kpl/m2

harmaa  8,30 €/kpl 
grafiitti   9,50 €/kpl 
   
 
Megawall Connector 1,30 €/kpl 

Megawall geoverkko 
12,5 m* 1,3 m   190,00 €/rll 

 
MEGATÄCK PATINA KANSIKIVI
Sopii yhteen kaikkien Mega-muurien kanssa.

Kansikivi   500*260*70 
20 kg/kpl 30 kpl/lava
harmaa  12,00 €/kpl     
grafiitti  13,50 €/kpl 

CITYMUURIKIVI LOHKO

Peruskivi  360*180*150 
23 kg/kpl 48 kpl/lava 18,5 kpl/m2

harmaa   5,50 €/kpl
musta   6,50 €/kpl

Puolikas   180*180*150 
12 kg/kpl 90 kpl/lava 37 kpl/m2

harmaa   3,70 €/kpl 
musta   4,00 €/kpl 
 
 
Kulmakivi   360*180*150  
23 kg/kpl           60 kpl/lava 18,5 kpl/m2 
harmaa   6,20 €/kpl 
musta   7,30 €/kpl 

Kaari  180/130*180*150
10 kg/kpl 90 kpl/lava 
harmaa   3,60 €/kpl 
musta   4,00 €/kpl 
 

Citymuurikivi
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RUSTIKKO MUURIKIVI

400*180*77
11,5 kg/kpl 88 kpl/lava 32 kpl/m2

hiili, mustaharmaa, hehku 5,00€/kpl

LABYRINT

Maxi    350*210*140  
22,6 kg/kpl 45 kpl/lava 20,40 kpl/m2  

harmaa   6,00 €/kpl                    
värillinen*   6,70 €/kpl 

*Värit: grafiitti, harmaa sekoitus, terramix, 
punainen sekoitus

Mini    210*140*140  
8,94 kg/kpl 140 kpl/lava 34 kpl/m2 

harmaa   2,20 €/kpl            
värillinen*   2,40 €/kpl

*Värit: grafiitti, harmaa sekoitus

Tämän sivun muurikivien pinta on mekaanisesti  käsitelty vanhahtavaksi. Niillä rakennat silmää hivelevän näyttävät 

muurit ja reunukset yhtälailla moderniin kuin perinteiseenkin miljööseen. Antikko-muurikiven reunoissa on hienoinen 

pyöristys ja kiven etupinta on profiloitu.

ANTIKKO
 

330*165*165 
20 kg/kpl 60 kpl/lava 18,35 kpl/m2  

profiloitu harmaa   4,10 €/kpl 
profiloitu musta   4,80 €/kpl 

ANTIIKKIMUURIKIVI LOHKO

Peruskivi  360*180*150 
22 kg/kpl 60 kpl/lava 18,5 kpl/m2

harmaa  6,20 €/kpl 
musta, karelia  7,70 €/kpl      
 
 

Puolikas   180*180*150
12 kg/kpl 90 kpl/lava 
harmaa  5,40 €/kpl   
musta, karelia  6,70 €/kpl  

Kulmakivi   360*180*150
22 kg/kpl 60 kpl/lava 
harmaa  7,30 €/kpl  
musta, karelia  8,10 €/kpl 

ANTIIKKIREUNAKIVI/MUURIKIVI 

300*150*120
10,5 kg/kpl    96 kpl/lava
harmaa    4,50 €/kpl 
musta  5,50 €/kpl

Rustikko

Betoniset muurikivet
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Luonnonkivi on ikuisesti kestävä materiaali muurien rakentamiseen. Luonnonkivien elävä pinta on on aina kaunis ja 

säilyttää värinsä vuodesta toiseen. Luonnon muurikivillä rakennat myös upeat pengerrykset ja reunukset.

SISU MUURILOUHE  
Oriveden musta liuskekivi

Kivilouhe luonnonkivimuureihin. Kivien paksuus, koko ja 
muoto vaihtelee. Värivaihtelua on ruskeasta mustaan.
 
1200 kg/sk   0,5 m3/sk  180,00 €/sk 

SISU MUURIKIVI NEVA   
pituus 100-500, syvyys 100-300, korkeus 30-300 
Oriveden musta liuskekivi

Muurikivi on perinteistä muurilouhetta säännöllisempää. 
Valikoidumman kiven asentaminen on huomattavasti 
nopeampaa, sillä kiviä ei tarvitse muokata juurikaan 
asennuksen yhteydessä. Värivaihtelua on ruskeasta mustaan

1200 kg/ltk      0,5 m3/ltk   290,00 €/ltk

IKIKIVI NILSIÄN VAALEA TUKIMUURIKIVI 
vaalea kvartsiittiliuske

Erikokoisia kivenlohkareita, joissa vähintään yksi sivu on suora 
ns. julkisivu, muuten kivi on vapaamuotoinen.
Yksipuoleisiin muureihin, pengerryksiin ja istutusaltaisiin.

1200 kg/ltk    n. 2 m2/ltk    300,00 €/ltk

Ikikivi Nilsiän vaalea perustuskivi

IKIKIVI NILSIÄN VAALEA AITAMUURIKIVI  
pituus n.200-800, syvyys n.100-250, korkeus n.50-250
vaalea kvartsiittiliuske

Valikoituja lohkoreunaisia lohkareita kaksipuoleisiin aitoihin ja 
muureihin, säännöllisempi kuin tukimuurikivi. 

n. 1200 kg/lava   n. 3 m2/lava  245,00 €/lava

IKIKIVI NILSIÄN VAALEA PERUSTUSKIVI
pituus n. 200-1000, syvyys 180-220, korkeus 100-120 tai 130-140
vaalea kvartsiittiliuske

Harkkomaisia lohkottuja kiviä perustuksiin, muureihin, 
istutusaltaisiin ja reunakiveyksiin, n. 7 m perustuskiveä on 1 m2.

n. 1200 kg/lava  20 m/lava  900,00 €/lava 

Luonnonkivimuurit
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Sisu muurilouhe

Ikikivi Nilsiän vaalea porras

Luonnonkivimuurit
Luonnonkivi- ja tukimuurit
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Aito luonnon verhousliuskekivi on ajaton ja kestävä materiaali ja sopii moneen tarkoitukseen. Liuskeella verhoilet muurit, 

portaat, sokkelit ja myös seinäpinnat niin sisä- kuin ulkotiloissa. Pihaliuske on kaunis pinnoite poluille, käytäville, teras-

seille ja grillialueille. Upeimmat kiveykset niin julkisiin kuin yksityisiin pihoihin rakennat luonnonliuskeilla. 

 

ALTAN HARMAA

Verhous M paksuus: 10-20  mm
45 kg/m2  4-9 kpl/m2 30 m2/lava 
  44,00 €/m2

Piha L paksuus: 20-30 mm  
70 kg/m2   20 m2/lava  
  58,00 €/m2

Piha XL paksuus: 30-40 mm  
100 kg/m2  1-5 kpl/m2 15 m2/lava  
  65,00 €/m2

IKIKIVI NILSIÄN VAALEA KVARTSIITTI

Verhous paksuus: 10-30 mm   
55 kg/ m2  18 kpl/m2 14,4 m2/lava 
    80,00 €/m2 

Piha  paksuus: 30-70 mm 

100 kg/m2  5-10 kpl/m2 9,6 m2/lava
    75,00 €/m2

Piha paksuus:  50-100 mm  
166 kg/m2  n. 6 kpl/m2 6 m2/lava
    75,00 €/m2

2-5 kpl/m2 4-9 kpl/m2 6-15 kpl/m2

Liuskekivien koko ilmoitetaan kappaletta / neliömetri.

30 -70 mm
hukka 0 %

20 - 50 mm
hukka 15 %

15 - 30 mm
hukka 25 %

Saumanleveyden vaikutus tilattavaan kivimäärään. Liuskekivien koko ilmoitetaan kappaletta/neliömetri.Saumaleveyden vaikutus tilattavaan kivimäärään.

SISU ORIVEDEN MUSTA
 
Verhous M paksuus: 10-30 mm
50 kg/ m2  5-11 kpl/m2 20 m2/lava
  37,00 €/m2 

Piha  L paksuus: 25-50 mm 
100 kg/m2  4-9 kpl/m2 15 m2/lava  
  48,00 €/m2

Piha XL paksuus: 25-60 mm 
110 kg/m2  2-5 kpl/m2 10 m2/lava  
  59,00 €/m2

YLÄMAAN RUSKEA
 
Graniittimosaiikki paksuus: 60 mm
160 kg/ m2   110,00 €/m2 

Vapaamuotoinen, yläpinta poltettu
 

Juoksukivi   278*138*60 mm 
yläpinta poltettu
6,15 kg/kpl 4-9 kpl/m2 15 m2/lava   
  7,00 €/kpl
Voidaan käyttää graniittimosaiikin reunan 
rajaukseen, normaalikivenä tai koristerai-
tana betonikivien kanssa.

MUSTA KIINA, LOPPUERÄ
 
Verhous paksuus: 15-25 mm
50 kg/ m2   32,00 €/m2

Piha paksuus: 35-50 mm
100 kg/ m2   45,00 €/m2

PALJAKAN PRONSSI
 
Piha paksuus: 30-70 mm
90 kg/ m2 9,6 m2/lava  70,00 €/m2

2-5 kpl/m2 4-9 kpl/m2 6-15 kpl/m2

Liuskekivien koko ilmoitetaan kappaletta / neliömetri.

30 -70 mm
hukka 0 %

20 - 50 mm
hukka 15 %

15 - 30 mm
hukka 25 %

Saumanleveyden vaikutus tilattavaan kivimäärään.

Piha- ja verhoiluliuskeet
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Alta pihaliuske

Orivesi verhousliuske

Orivesi pihaliuske + Orivesi-liuskekate ks.  s. 54

Ylämaan ruskea graniitti-
mosaiikki ja juoksukivi

Piha- ja verhoiluliuskeet
Liuskekivet
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GRANIITTINOPAT
  

MOSAIIKKINOPPA  4/6 n. 50*50*50  285 kpl/m2 

n. 100 kg/m2, musta n. 110 kg/m2 
   
  
harmaa (P)  n. 13,5 m2/ltk
  68,00 €/m2

grafiitti (P)  10-15 m2/ltk
  84,00 €/m2  

musta (K)  n. 3,5 m2/ltk
  126,00 €/m2

Lohkopintainen noppa/nupu on kaunis, karkea ja elävä. Nopista ja nupuista saat kestävät kiveykset puistoihin, kaduille, pihoi-

hin ja käytäviin sekä erilaisiin rajauksiin ja reunuksiin. Noppa- ja nupukivet eivät ole mittatarkkoja sekä niiden värit saattavat 

vaihdella toimituserittäin. (S) suomalainen, (K) kiinalainen, (P) portugalilainen

GRANIITTINUPUT 

NUPUKIVI  140*140*200-220      29 kpl/m2 

n. 322 kg/m2

harmaa (P)  n. 4 m2/ssk   
  104,00 €/m2

punainen (K)   n. 5,56 m2/ltk   
  160,00 €/m2

grafiitti (P)  n. 4 m2/ltk   
  160,00 €/m2

MATALA NOPPA  100*100*50       85 kpl/m2 

n. 100 kg/m2 
       
harmaa (P) 100 kg/m2 n. 13 m2/ssk  
  78,00 €/m2

EKOGRANIITTINOPPA  100*100*70        
       

Pohjolan loimu (harmaa) 78,00 €/m2

Savon helmi (lilac pearl) 78,00 €/m2

musta  106,00 €/m2

Materiaalissa on alkuperästä johtuen sahattuja 
ja kiillotettuja pintoja. Yleensä nämä jäävät 
asennusvaiheessa piiloon eivätkä näy lopputuloksessa.

VAKIONOPPA  9/11 n. 90*90*90  85 kpl/m2 

n. 200 kg/m2, musta n. 220 kg/m2

 
Ristijärven  
harmaa (S)  70,00 €/m2

Taivassalon (S)  n. 6,5 m2/ssk 
punainen   79,00 €/m2

harmaa (P)  n. 6,5 m2/ssk  
  70,00 €/m2

 
punainen (K)  n. 6 m2/ssk 
  112,50 €/m2

grafiitti (P)  7,5 m2/ltk  
  106,00 €/m2

musta (K)  n. 6,5 m2/ssk  
  124,00 €/m2

MATALA NUPU  70-80*140*200-220  29 kpl/m2 

n. 161 kg/m2

harmaa (P)  10-12 m2/ltk  
  68,00 €/m2 

punainen (K)  n. 6,67 m2/ltk  
  106,00 €/m2

grafiitti (P)  n. 9 m2/ltk  
  92,00 €/m2

Erilaisia graniittituotteita kotimaisen graniitti- 

tuotannon sivukivestä. Noppa -ja nupukiviä 

sekä julkisivu-, perustus- ja muurikiviä. 

Katso lisää nettisivuiltamme.

Graniittinopat ja -nuput
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Graniittinopat ja -nuput
Nopat ja nuput
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Värikkäillä koristekivillä ja -rouheilla teet helposti sekä näyttäviä että helppohoitoisia istutusratkaisuja ja somistuksia. 

Niitä voi käyttää esimerkiksi käytävillä, istutusalueilla ja -astioissa, sokkelin reunustoilla ja suihkulähteissä. Kivissä on 

useita eri värivaihtoehtoja ja myös liusketta on saatavana  kauniina murskeena.

ROUHEVÄRI/saatavat rouhekoot 15 kg säkki       250 kg säkki        800 kg säkki     
  64 sk/lava    n. 0,55 m3 
  n. 4-5 sk/m2

 

Merikivi keltainen 8-16 mm, 16-32 mm  12,00 €    380,00 €   
    
Merikivi mustavalkoinen 8-16 mm      12,00 €              380,00 € 
16-32 mm   12,00 € 225,00   380,00 €  
32-64 mm       380,00 € 

Kivimurske grafiitti 11-16 mm  12,00 €    380,00 € 

Kivimurske valkoinen 8-12 mm  12,00 €    380,00 €  
 

Kivimurske grafiitti/valkoinen 16-32 mm  12,00 €    380,00 € 

Kiiltävä musta 20-40 mm   21,50 €    465,00 € 

Mattavalkoinen 20-40 mm   21,50 €    465,00 € 

Liuskemurske, grafiitti 20-40 mm  16,50 €  300,00 €  565,00 € 

Liuskemurske, luumu 20-40 mm    300,00 €   

Ks. liuskekivikate s. 54

ROUHEVÄRI/saatavat rouhekoot 25 kg säkki            1500 kg säkki
  42 sk/lava    n. 1 m3

  n. 2,5 sk/m2 

Paraisten valkoharmaa kalkkikivi 2-5 mm 14,50 €    
4-12 mm, 8-16 mm  14,50 €    400,00 € 

Taivassalon punainen graniitti 2-5 mm 14,50 €    
4-12 mm      14,50 €    500,00 € 

Hyvinkään musta gabro 2-5 mm 14,50 €    
4-12 mm   14,50 €    480,00 €

Kalannin harmaa graniitti 2-5 mm     14,50 €    
4-12 mm  14,50 €    510,00 €

Koristekivet, -rouheet ja -murskeet
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Koristekivet, -rouheet ja -murskeet
Koristekivet
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HIEKKATUOTTEET 25 KG:N SÄKEISSÄ

Kivituhka 0-6 mm  6,50 € 

Leikkihiekka  0-2 mm            4,50 €

HIEKKATUOTTEET 900-1000 KG SÄKEISSÄ
Säkeittäin, n. 900 kg/säkki = n. 0,6 m3

Murske 0-16 mm              90,00 € 

Asennushiekka 0-8 mm  86,50 €

Kivituhka
0-6 mm   88,50 € 
0-5 mm grafiitti/musta  135,00 €
0-6 mm punertava  135,00 €

Leikkihiekka  0-2 mm           88,50 € 

Turvahiekka 2-8 mm  105,00 €

Sepeli
6-16 mm       90,00 €
16-32 mm             90,00 €

Koristesepeli 
n. 1000 kg/säkki
5-16 mm grafiitti/musta  135,00 €
8-16 mm luonnonharmaa   145,00 €  
16-32 mm  luonnonharmaa   145,00 € 
32-55 mm  luonnonharmaa   145,00 €
50-90 mm  luonnonharmaa 145,00 € 
8-16 mm Ikikivi Nilsiän vaalea 240,00 €
16-32 mm Ikikivi Nilsiän vaalea 240,00 €

IRTOKASASTA LAPIOIDEN

Hiekat/kivituhka/sepeli              
peräkärry n. 500 kg                 40,00 €
10 l,  ämpäri sisältyy  hintaan 4,00 €
10 l, hinta ilman ämpäriä      2,50 €

Meiltä saat hiekat ja kivituhkat maanrakennukseen ja saumaukseen, kuten myös laadukkaat saumausaineet. Sepeli on 

kalliosta murskattua kiviainesta, josta on seulottu hieno aines pois, kun taas murskeessa on hieno aines mukana. 

GREPUR-SAUMALAASTIT
Tutustu käyttöohjeeseen ennen työn aloittamista
Min. sauman leveys 5 mm
Min. sauman syvyys 30 mm
Saumoille, jotka ovat leveämpiä kuin 15 mm, tulee sauman 
syvyyden olla vähintään kaksi kertaa sauman leveyden mittainen.

Saumalaasti GREPUR 294 UV  25 kg   
Grepur 294 UV on valmiiksi kehitetty kiveyksien saumalaasti, 
joka pohjautuu 1-komponenttiseen polyuretaanihartsiin. 
                          
Käyttöalueet: käytetään vanhojen ja uusien betoni- ja luonnon-
kiveysten saumaamisessa kävelykaduilla, puutarhoissa, taloyh-
tiöiden sisäpihoilla, terasseilla jne. Kevyestä keskinkertaisen 
liikenteen kuormituksiin. 

Värit: musta, basaltti, harmaa, hiekka        98,00 €

SAUMAUSHIEKAT

Saumaushiekka
0,1-0,6 mm. 25 kg/sk  3,90 €
0,2-1 mm, 40 kg/sk           7,20 €
0-0,6 mm musta 25 kg/sk  10,00 €
0-2 mm harmaa 15 kg/sk  8,40 €

Saumaus/koristehiekka
0-2 mm 25 kg/sk       12,00 €
Värit: Kalannin harmaa, Hyvinkään musta ja Paraisten 
valkoinen

Hiekat, sepelit, saumaus

HUOM! Luonnonkivituotteiden väri vaihtelee. 
Seulontatekniikan takia yksittäisten kivien koot voivat poiketa 
ilmoitetusta ja säkkeihin jää jonkin verran hienoa hiekkaa. 
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Hiekat, sepelit, saumaus
Hiekat, sepelit , saumaus
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SOMEROT
Myydään säkeittäin, n. 900 kg/säkki = n. 0,6 m3

8-16 mm        105,00 €
16-32 mm          90,00 €
2-8 mm, pesty   140,00 €
8-16 mm, pesty   140,00 €

MUKULAKIVET JA PULTERIT
Myydään säkeittäin, n. 900 kg/säkki = n. 0,6 m3

Koneellisesti seulottu        n. m2/säkki 
30-50 mm   10  95,00 €
40-80 mm    95,00 €
50-100 mm    7-8  100,00 €
100-150 mm   5      105,00 €
150-220 mm   4 105,00 €
200-300 mm             105,00 €
250-400 mm   105,00 €

Mukulakiviä saatavana myös 20 tai 40 tn irtokuormissa.

Käsin valittuna
       n. kpl/säkki
200-300 mm    65     200,00 €
300-400 mm   35        200,00 €
400-500 mm    10    200,00 €
500-600 mm     5  200,00 €

300-600 mm Lajitelma:  200,00 €
3 kpl 500-600 mm, 3 kpl 400-500 mm, 5 kpl 300-400 mm kiviä

300-400 mm lavalla   65,00 €/kpl
500-700 mm lavalla   85,00 €/kpl

Somero  (singeli) on pyöreäksi hioutunutta, sorasta erilleen seulottua luonnonkiveä, joka soveltuu esimerkiksi sokkelin 

vierustalle sekä erilaisiin kiviasetelmiin. Luonnonkivimukulat ja pulterit käyvät monenlaiseen tarkoitukseen, sokkelin 

vierustoille, istutusten reunuksiin, sommitelmiin ja pengerryksiin. Kuorikate suojaa mullan pintaa kuivumiselta, ehkäisee 

rikkaruohojen kasvua, toimii maanparannusaineena ja sillä luot myös huolitellun ilmeen istutusalueille.

MULTA JA KATTEET
Myydään säkeittäin, n. 1 m3/säkki

Multa         136,00 €                                 
Torpanpiha®, puutarhan yleismulta, 
seulottu, kalkittu ja lannoitettu

 
   
Kuorikate  148,00 €   
Torpanpiha®, mänty-puistokate 
  

Liuskekivikate 
Myydään säkeittäin, 1000 kg/ssk n. 9-10 m2/ssk
 
 
Sisu Orivesi 16-50 mm  185,00 €
Sisu Orivesi 40-70 mm  185,00 €

Pihatiepinnoite 1000 kg/ssk
Sisu Orivesi 0-10 mm  120,00 €
liuskekivimurske

IRTOKASASTA LAPIOIDEN/POIMIEN

Mukulakivi/Somero   
peräkärry n. 500 kg  50,00 € 
10 l, ämpäri sisältyy hintaan 5,00 €
10 l, hinta ilman ämpäriä  3,50 €

Somerot, mukulat, multa, katteet

HUOM! Luonnonkivituotteiden väri vaihtelee. 
Seulontatekniikan takia yksittäisten kivien koot voivat poiketa 
ilmoitetusta ja säkkeihin jää jonkin verran hienoa hiekkaa. 
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Liuskekivikate

Somerot, mukulat, multa, katteet 
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VESIKOURUT JA LOISKEKUPIT
  

KEVYT 125 
 

Vesikouru 500*195*100 sisäleveys 125 mm 
16,5 kg/kpl 70 kpl/lava 
harmaa      8,50 €/kpl  
musta     9,50 €/kpl

Loiskekuppi 440*195*100 
19 kg/kpl 64 kpl/lava 
harmaa  14,00 €/kpl

PIHA 180 
 
500*260*135 sisäleveys 180 mm 
33 kg/kpl 40 kpl/lava 
harmaa  18,50 €/kpl

Loiskekuppi 440*260*135
27 kg/kpl 36 kpl/lava  
harmaa  19,00 €/kpl

KOURULAATTA 

418*420*80/65 
32 kg/kpl 42 kpl/lava 
harmaa   16,60 €/kpl
musta  18,00 €/kpl

VEDENOHJAUSKIVET

Suora 350*350*80/65 
20 kg/kpl 54 kpl/lava       
harmaa   8,80 €/kpl 

L-malli  350*350*80/65 
20 kg/kpl 54 kpl/lava      
harmaa  12,50 €/kpl 

U-malli  350*350*80/65
20 kg/kpl 54 kpl/lava   
harmaa   12,50 €/kpl 

T-malli  350*350*80/65
20 kg/kpl 54 kpl/lava 
harmaa   12,50 €/kpl

Valikoimastamme löydät vesikourut ja loiskekupit niin pihojen kuin katujen vedenohjaukseen. Kourulaatat ohjaavat vettä 

kourujen tapaan, mutta ovat malliltaan loivempia. Vedenohjauskivet sulautuvat kiveyksiin ja laatoituksiin kauniisti ja 

ohjaavat veden huomaamattomasti. Uritukset ovat loivat ilman teräviä reunoja.

 

Kehys pyöreä ø 330*20    78,00 €/kpl       
ø 315 muovikaivoille         
                                                                                  

                                                                                      
Umpikansi ø 250    70,00 €/kpl    
nappulapintainen
                                                                                                          

Valurautainen kansisto on mitoitettu sopimaan ulkohalkaisijaltaan ø 315 mm:n muoviputken sekä  

ø 300 mm:n betoni-putken päälle. Kansisto on suunniteltu alueille, joilla ei ole ajoneuvoliikennettä.

Sadevesikansi ø 250    70,00 €/kpl

                                                                                                                   

Pihakaivon kansisto

Vesikourut ja kourulaatat
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Vesikourut ja kourulaatat
Vedenohjaus
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ACO MULTILINE SEAL IN V100 S
max. kuomitus 25 tn

Kouru seal in 1000*135*150  100,00 €/kpl 

Valurautaritilä 500 mm  48,00 €/kpl 

 
Umpipäätylevy    30,00 €/kpl 

ACO Hexaline on suunniteltu käytettäväksi autotallien, kävelyteiden, terassien ja puutarhojen kivettyjen pintojen 

linjakuivatukseksi. Järjestelmä on valmistettu 100% kierrätetystä polypropyleenistä ja se koostuu metrin elementeistä, 

jotka on helppo asentaa. ACO Hexaline soveltuu A15 kuormitusluokan kohteisiin.

ACO MULTILINE PP

 
Kouru komposiittiritilällä   85,00 €/kpl  
1000*138*150  
  

Umpipäätylevy    10,00 €/kpl 
   

ACO Multiline PP C250 kuormitusluokan polypropyleenikouru joka on 100% kierrätettävissä. Se on helppo ja nopea

asentaa.  Polypropyleeni materiaali ja kourun V-muotoinen profiili antavat hyvät hydrauliset ominaisuudet sekä 

erinomaisen korroosionkestävyyden. 

ACO HEXALINE 2 
max. kuormitus 1,5 tn

Kouru ritilällä 1000*126*80 
mustalla muoviritilällä  33,00 €/kpl
sinkityllä teräsritilällä  36,00 €/kpl
brickslott rakokannella  33,00 €/kpl
     

Tarvikepaketti   14,00 €/kpl

  

(2 kpl päätylevyjä + 1 liitoskappale 110 mm putkiliitoksiin) 
   

Kulmakappale  14,00 €/kpl

Kulmakappale    
Brickslott rakokannelle  17,00 €/kpl

Kaikki kourut on testattu, sertifioitu ja CE-merkitty EN1433 mukaan. 
Tilauksesta myös Acon muita tuotteita

Päätylevy poistolla DN110   10,00 €/kpl

Poistoyhde DN100   17,00 €/kpl

   

Päätylevy poistolla  32,00 €/kpl

ACO Multiline Seal in V100 S on linjakuivatuskouru, jossa on integroitu tiiviste standardina. Kourut ja ritilät lukitaan 

ruuvittomalla,  asentamisen ja huollon kannalta helppokäyttöisellä ACO DRAIN Drainlock®-lukitusjärjestelmällä, joka 

tekee koururitilöiden asentamisen ja irrottamisen erittäin helpoksi. Kouru ja ritilä myydään erikseen. 

Aco-vesikourujärjestelmä  
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ACO VARIO 

Kura-allas 750*500     95,00 €/kpl  
 

Verkkoritilä 750*500  84,00 €/kpl
sinkitty    

ACO VARIO kuraritilä on suunniteltu ulkokäyttöön. Sen

tehtävä on estää kosteuden ja karkean lian pääsy sisälle. 

Valmiiden moduulien ansiosta kuraritilän asentaminen on helppoa.

Aco-vesikourujärjestelmä  
Vedenohjaus
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SUODATINKANKAAT

Rullatavarana          2*100 m, 200 m2   
   125,00 €/rulla

Pakkaukset 
4 m2   2*2 m    5,70 €
20 m2 2*10 m  22,00 €
50 m2 5*10 m 45,00 €

Pihanrakennuskangas 10 m2 10,00 € 
tummanharmaa

Juuriestematto 6 m2 2,3*2,6 m  20,50 €

TUKISEIPÄÄT JA NURMIKONSIEMENET

Tukiseipäät 
1,6 m/50 mm                      3,50 €/kpl  
2,0 m/50 mm   5,50 €/kpl  
2,5 m/50 mm   6,50 €/kpl

Tervanauha puuntuentaan  55,00 €/rulla
15 mm*150 m

Verkkotuentanauha  5,00 €/rulla
30 mm*50 m

Nurmikon siemenet   10 kg/sk 
Viherrakennusseos  82,00 €

TYHJÄT SUURSÄKIT

Suursäkki  
90*90*90  9,00 €/kpl
nostolenkit 4 kpl, kantavuus 1000 kg

Istutetut puut voidaan tukea tukiseipäillä. Meiltä saat myös puuntuentanauhat. 

Suodatinkangas on maanrakennuskangas, jota käytetään eriyttämään maalajeja sekä lujittamaan maarakenteita. 

Suodatinkangas suodattaa veden lävitseen pitäen maalajit erillään eikä muodosta ns. vesipusseja. Sen käyttö-

kohteita ovat mm. viheralueet, tienpohjat ja polut, uimarannat jne.

Tukiseipäät, suodatinkankaat,   
  puhdistus

PUHDISTUS- JA SUOJA-AINEET

Laatta-kivipesuaine Hornum 
1 l, käyttövalmis sumute,  riittoisuus n. 20 m2 10,00 €
2,5 l, tiiviste 1:50, riittoisuus n. 500 m2 20,00 €
 
Tehokas pesuaine kaikille koville pinnoille. Puhdistaa laatat, 
muurit, sokkelit, kattotiilet jne. Pesuaine suositellaan levitettä-
väksi kivipinnoille pilvisellä säällä. Vaikutusaika n. 1 vrk, jonka 
jälkeen voidaan harjata puhtaaksi ja huuhdella vedellä.

Suojapinnoite laatta- ja kivipinnoille Hornum
2,5 l, tiiviste 1:2, riittoisuus: n. 25 m2    20,00 €
 
Peittää kivipintojen huokoset ja suojaa niitä vedeltä ja lialta. 
Estää sammalia ja leviä saamasta jalansijaa. Mahdollinen myö-
hemmin syntyvä lika on helppo huuhdella pois.

Kemso AC 322 härmepesuaine  
5 l, riittoisuus n. 10-25 m2/litra 60,00 €

Hapan pesuneste irrottaa kivien pinnoille ker-
tyneen kalkkihärmeen helposti. Soveltuu be-
toni- ja tiilipinnoille. Levitetään kostutetulle 
pinnalle vedellä laimennettuna 1:1—2:1 paine-
ruiskulla tai kastelukannulla. Kun vaahtoami-
nen on loppunut, huuhdellaan pinta huolelli-
sesti. Paras tulos saadaan, kun pestään run-
saalla, laimealla liuoksella. Tarvittaessa käsit-
tely voidaan toistaa.
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Metallireuna

Tukiseipäät, suodatinkankaat, 
puhdistus
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PYLVÄSELEMENTTI

350*350*150    31 kg/kpl  20 kpl/lava 
harmaa     19,50 €/kpl
grafiitti    22,50 €/kpl

Pilarikansi 400*400*80  27,3 kg/kpl  24 kpl/lava 
harmaa    42,50 €/kpl 
grafiitti    47,50 €/kpl

PILARI

500*190*190  35 kg/kpl   32 kpl/lava    
harmaa                  18,50 €/kpl

700*190*190  48 kg/kpl      24 kpl/lava 
harmaa                                   21,50 €/kpl

Pilarikengät    14,00 €/kpl

JALUSTAT

Liikennemerkin jalusta   500*200*200   
29 kg/kpl   
harmaa   16,50 €/kpl
ø 60 mm putkelle

Liikennemerkin jalusta   700*200*200   
46 kg/kpl   
harmaa   22,00 €/kpl
ø 60 mm putkelle

Lukitusrengas ø 60 mm  2,00 €/kpl
 

BENDER -KATTOTIILET

Palema    
2-kourullinen, pintakäsitelty           3,00 €/kpl

Värit: harmaa, tummanharmaa, graniitti, 
musta, tiilenpunainen, ruskea 

 
TYÖKALUT

Saumaharja  10,00 €/kpl

Saatavilla erilaisia työkaluja esim. reunakivinostin, 
oikaisurauta, giljotiini, kivenirroitin. Kysy lisää!

TIMANTTITERÄT

Timanttiterä betoni 230 mm   70,00 €/kpl   
  350 mm 135,00 €/kpl   
  400 mm 180,00 €/kpl   
      
      
   

 

Pylväät, jalustat, kattotiilet, kiinnitys

LAASTIT   

Kuivabetoni S 100 25 kg säkki  6,00 €

Kuivabetoni S 100 1000 kg säkki                  125,00 €

  
Sementtilaasti S 30 25 kg säkki      6,00 €

Sementtilaasti S 30 1000 kg säkki                 125,00 €

ASFALTIN PAIKKAUSMASSA

Pikapaikkausmassa  
22 kg           42,00 €

LIIMAT

PL800 betoniliima 300 ml      14,50 €
  

PU700 kiviliima 750 ml 20,00 €
Polyuretaanipohjainen liimavaahto



67Hinnasto 2022 alv 24 %. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin koko voimassaoloajan. Tarkista hinta ja saatavuus ennen tilausta.

Pilari

Pylväselementti
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Pylväät, jalustat, kattotiilet, kiinnitys
Pylväät, jalustat ym.
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Betonikivien/laattojen värit:

Benders -betonikivien värit

 Harmaa  Grafiitti Harmaa sek. Punainen sek. Terramix Kastanjanruskea

 Harmaa  Grafiitti Musta Punainen

       Harmaa              Musta        Carbon black Punainen Karelia Ruskea Hiekanruskea
      tilauksesta tilauksesta                   

 Kulo  Autere Kuru  Luonnonkivi  Mustavalkoinen

Hiekkapuhalletut värit: Pesubetonilaattojen värit

Graniittivärit:

Karelia/punamusta = punaisen ja mustan sekoiteväri, sis. punaisia, mustia ja punamustia kiviä      
Carbon black = mustan värin tummin vaihtoehto

Luettelossa tuotteiden kohdalla on mainittu kunkin kiven vakiovärit. Voit myös kysyä muita värejä.  
Tarvittaessa tilaamme juuri suunnitelmasi mukaiset kivet. 

Kivien värit
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Kivien värit
Kivien värit
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Kivikopla Oy, Röyläntie 2, 02940 Espoo
www.kivikopla.fi   e-mail: myynti@kivikopla.fi 

Puh. 010 821 4900

Toimitustapa  
ja -aika   Tuotteet voi noutaa osoitteesta  
 Röyläntie 2 02940 Espoo tai tilata  
 toimituksella työmaalle.
 Toimitusaika sopimuksen mukaan.  
 Osa tuotteista on tilaustavaraa.

Hinnat  Tuotteiden hinnat sisältävät alv 24 %.  
 Hinnat ovat vapaasti Kivikoplan varastossa  
 ilman pakkausta.

Kuljetus Kuljetushinta sisältää kuorman purun yhteen  
 paikkaan. Vastaanottajan on huolehdittava,  
 että purkupaikalle on esteetön pääsy.  
 Purkupaikka ja -alusta tulee valmistella niin,  
 että tavaroiden purku voidaan suorittaa  
 viivytyksettä ja tuotteita vaurioittamatta.  
 Jos purkupaikka ei vastaa oheisia vaatimuksia,  
 veloitamme aiheutuneet lisäkustannukset  
 tilaajalta.

 Pidätämme oikeuden tarkistaa kuljetushintoja  
 mahdollisten polttoaineiden hintojen  
 muutoksien vuoksi.

Kuljetus- 
hinnasto Kuljetukset Kivikoplalta etäisyyden ja lava/ssk  
 määrän mukaan:

 0–10 km 11–30 km 31–45 km 46–60 km

1 lava/ssk 75,00 105,00 140,00 195,00
2 lavaa/ssk 85,00 125,00 155,00 210,00
3 lavaa/ssk 95,00 140,00 170,00 225,00
4 lavaa/ssk 115,00 160,00 195,00 240,00
5 lavaa/ssk 130,00 180,00 215,00 265,00
6 lavaa/ssk 145,00 200,00 235,00 285,00
7–10  lavaa/ssk 165,00 230,00 265,00 305,00
11–18 lavaa/ssk 190,00 265,00 300,00 340,00

Kuormalavat  Lavaveloitus 16,00 €/kpl.
 Lakan Betonin lavaveloitus 19,50 €/kpl 
 Bendersin lavaveloitus 22,00 €/kpl. 
 Ei palautushyvitystä.

Palautukset  Toimitettuja tuotteita ei oteta palautuksina   
 vastaan.

Maksutavat  Käteinen, pankkikortti tai yleiset luottokortit   
 Asiakastili: maksuehto 14 pv netto. Asiakkaan
 luottotiedot tarkastetaan luottorekisteristä ja
 rekisteröidään myyjän tietojärjestelmään.
 Myyjällä on oikeus pyytää asiakkaalta vakuus
  sopimuksen mukaisesta kauppahinnasta tai   
 edellyttää käteissuoritusta. Laskutuslisä alle   
 300,00 € tilauksista on 7,45 €.

Omistusoikeus  Omistusoikeus toimitettuihin tuotteisiin  
 säilyy myyjällä, kunnes kauppahinta on  
 kokonaan maksettu.

Muistutukset  
ja vauriot  Ostajan on tarkistettava hänelle toimitetut  
 tavarat välittömästi ja ilmoitettava  
 havaitsemistaan virheistä ja puutteista  
 välittömästi, mutta kuitenkin viimeistään  
 kahdeksan päivän kuluessa tuotteen  
 vastaanottamisesta tai ennen kuin  
 tuote otetaan käyttöön. Mikäli virheellinen  
 tai puutteellinen tuote otetaan  
 käyttöön, myyjä ei vastaa tuotteen käytön  
 aiheuttamista lisäkustannuksista.

Värit ja  
kalkkihärme  Tuotteiden värit voivat poiketa  
 valmistuserittäin ja tehtaittain. Myyjä ei  
 vastaa mahdollisista tuote-erien välisistä  
 värieroista.

 Sekoitevärit valmistetaan sekoittamalla  
 kahta tai useampaa eri väristä  
 betonimassaa. Tästä johtuen jokainen kivi on  
 oma yksilönsä, seassa voi olla myös lähes  
 yksivärisiä kiviä.

 Kaikissa sementtipohjaisissa tuotteissa voi  
 esiintyä kalkkihärmettä.

 Painoteknisistä syistä johtuen kivien värit  
 eivät aina vastaa alkuperäisiä. Pidätämme  
 oikeudet painovirheistä sekä tuotteiden ja  
 hintojen muutoksista johtuviin korjauksiin.
 
 Osa sivujen kuvamateriaalista on  
 kuvituskuvaa eikä välttämättä ole aina  
 otettu  juuri luettelon tuotteesta.

Toimitusehdot


