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Graniitti
Graniitti on Suomen yleisin kivilaji. 
Kestävyydeltään graniitti on yksi 
maailman lujimmista ja kestävimmistä 
kivilajeista. Lujuuden ja kestävyyden 
ansiosta graniitti on myös helppohoitoista. 
Graniitin väri voi vaihdella vihreästä 
punaiseen ja aina vaalean harmaaseen.

Graniittia on jo pitkään käytetty rakennus-
materiaalina niin sisä- kuin ulkotiloissa. 
Halumme tarjota tätä mahtavaa ja luon-
nonmukaista materiaalia pihoihin ja puu-
tarhoihin.   
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Ruohikkolista

Ruohikkolista toimii pihalla eri alueiden 
rajaajana esim. kun halutaan siisti 
raja käytävän ja nurmikon välille. 
Massive Graniten ruohikkolista estää 
erinomaisesti rikkakasvien leviämisen 
nurmialueelta ruohikkolistan 

avulla rajatun alueen sisäpuolelle. 
Ruohikkolistaa voidaan käyttää 
lappeellaan tai pystyssä. Asennus 
suositellaan tehtäväksi tiivistetyn 
murske- tai hiekkapedin päälle.
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Porras

Porraskivi on mitoitettu siten, että 
kiven asentaminen on mahdollista 
myös käsin. Porraskiviä yhdistelemällä 
on mahdollista rakentaa erikokoisia 
kokonaisuuksia.  

Tarkasti mitoitetuista ja leikatuista 
porraskivistä voidaan rakentaa 
seuraavan kokoisia portaita: 
750/900/1200/1350/1500/1800 jne. 
Oikein asennetut porraskivet takaavat 
portaille ikuisen käyttöiän. Porraskiven 
käyttö on suosittua etenkin julkisissa 
rakennuksissa sekä arvokiinteistöissä.
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Perinnemuuriharkko

Perinnemuuriharkoista rakennettavalla 
tukiseinällä voidaan tukea esim. pihan 
maa-aineksia. Perinne muuriharkot 
ovatkin suosittuja pihoilla, joissa on 
korkeuseroa.  Painonsa johdosta (alle 
64kg) on harkko ladottavissa käsin. 
Perinnemuuriharkosta voidaan rakentaa 

myös korkeampi muureja. Yli kaksi 
varvia korkeisiin muureihin suositamme 
RST-tapitusta. Perinnemuuriharkko 
ladotaan normaalisi anturan päälle, jos 
on kyse vain yhden varvin tukimuurista 
voi harkkorivin latoa myös tiivistetyn 
murskepedin päälle.
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Graniittimosaiikki

Graniittimosaiikki on tarkoitettu 
käytävien ja oleskelualueiden 
pinnaksi. Kivet lohkotaan käsin, 
joten Graniittimosaiikilla pystytään 
tekemään näyttäviä ja eloisia 
pintoja. Käsin lohkomisen ansiosta 
kivien ladontakuviosta syntyy aina 

yksilöllinen ja uniikki. Graniittimosaiikki 
voidaan asentaa betonilaatan päälle 
saneerauslaastilla tai tiivistyen 
murskepohjan päälle suoraan latomalla. 
Kivien saumauksessa käytetään Grepur-
saumauslaastia.
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Juoksukivi

Juoksukiveä voidaan käyttää pihalla 
sijaitsevien rakennusten ja rakennelmien 
sekä aitojen sivulla, jolloin pihasta 
tulee siisti ja viimeistelty. Juoksukivi 
helpottaa myös pihan hoitoa, kuten 

ruohonleikkausta. Juoksulaatalla voit 
kehystää myös mosaiikkigraniitti 
laatoituksen tai juoksulaattaa voidaan 
käyttää sellaisenaan oleskelualueiden 
laatoitukseen.
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Kuutio
istuinkuutio/nurkkapollari

Kivi-istuin on ikuinen ja tyylikäs valinta 
oleskelualueiden tai nuotiopaikan 
istuimeksi. Istuin on tukeva ja kestävä 
vaihtoehto jokaiseen säähän. Kuution 
avulla voidaan myös rajata alueita, mikäli 
alueelle ei haluta esim. liikennettä. 
Kuutiota voidaan myös käyttää pollarina.
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Stone-pöytä

Stone-pöytä sopii sisälle ja ulos.
Ohut pöytätaso luo keveyttä ja
tyylikkyyttä. Pöytätaso on saatavilla 
neliskulmaisena ja pyöreänä. Pöydän 
maksimikoko 140 x 140 cm ja
kansimateriaaliksi voi valita minkä
tahansa Dekton-täyskvartseista. 
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Forest
Baltic

Balmoral

Graniitti on luotu kestämään aikaa, 
käyttöä ja katseita.

Graniitti on luja, ajaton ja visuaalisesti 
mielenkiintoinen materiaali. Sen käyttö 
ympäristörakentamisessa kohentaa 
sekä uusien että vanhojen alueiden ja 
pihojen viihtyisyyttä, arvokkuutta ja 
kutsuvuutta. Piha- ja puutarhakiviemme 
ansiosta haluamme mahdollistaa 
tämän ainutlaatuisen materiaalin 
käytön julkisrakentamisen lisäksi myös 
yksityisellä sektorilla.

Tärkeimmät piha- ja puutarhakivet 
ovat muuriharkot, suorakaidekuutiot, 
massiiviportaat ja reunakivet. Kaikki piha- 
ja puutarhakivet valmistetaan kotimaassa. 
Takaamme tuotteillemme nopean 
saatavuuden, sillä tuotamme mallistomme 
kysytyimpiä tuotteita varastoomme.  
Mikäli mallistostamme puuttuu juuri sinun 
projektiisi soveltuvaa vaihtoehtoa, niin 
ota meihin yhteyttä. Ammattitaitoinen 
henkilökuntamme auttaa mielellään sinua.
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Kaikki mitat millimetreinä.  
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