
HB-Pihapäällysteet



TERVETULOA TUTUSTUMAAN HB-

PIHAPÄÄLLYSTEISIIN.  Erittäin mo-

nipuolinen ja runsas valikoimamme tar-

joaa mielikuvituksellesi piristäviä ja 

värikkäitä virikkeitä! Yhdistele muotoja, 

värejä ja kuviointeja, anna pihallesi luon-

netta ja paranna pihasi käytettävyyttä. 

HB-pihapäällystetuotteilla oma pihasi 

kestää niin katseet kuin ajan ja suoma-

laisten olosuhteiden vaatimukset. 
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Il�tse pihasta.







Nautiskelun aika. Tuuli 
heilauttaa hiuksiasi, kesä 

on tuonut puutarhan tuoksut 
kotiin. Pihasi on kotisi.

HB-Pihakivet ja HB-Pihalaatat, sivut 6-11HB-Pihakivet ja HB-Pihalaatat, sivut 6-11



Katso
HB-Pihakivien

ladontamalleja
 sivuilta 20-21

Se � nautinto.
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PUOLIKSI TEHTY! Oman pihan suunnitteleminen on ilo ja nautinto: ideat synnyttävät uusia oivalluksia ja kokonai-

suus alkaa herkullisesti hahmottua. Runsaan pihakivimalliston lisäksi saat valikoimastamme pihatielle sovel-

tuvat paksummat katukivet, muurit, portaat, laatat ja jopa integroidut pihavalaisimet. HB-Pihakivillä onnistut!

Katso
HB-Pihakivien

ladontamalleja
 sivuilta 20-21



Katso
Patinoitujen 

pihakivien mallisto
 sivulta 21

Kaunista patinaa.



Arvokas ja vakuuttava
 HB-Patinoitu piha-

kivi tuo tunnelmaa ja 
elävyyttä pihan pintaan. 

HB-Patinoidut pihakivet edustavat tuttua HB-laatua. Kestävällä, patinointiviimeistellyllä kivellä saat pihaasi klassista 

arvokkuutta. Patinoidut pihakivet on valmiiksi vanhennettu tunnelmallisen eläväpintaisiksi. Kolmen eri kokoisen kiven 

mallisto tarjoaa paljon upeita ladontamahdollisuuksia - HB Patinoidulla pihakivellä syntyy sinun näköisesi pihailme!

Katso
Patinoitujen 

pihakivien mallisto
 sivulta 21
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Käytännöllistä kestävyy�ä.

HB-Pihalaatta
-mallisto esillä

 sivulla 23



HB-Pihalaatat tarjoavat laajan valikoiman luonnollisia ja kauniita värisävyjä. Betonilaattapihalla on miellyttä-

vää ja vaivatonta kulkea ja sitä on kiva katsella. Laatta sopii pihaan, käytäville ja puutarhaan. HB-pihalaatoitus 

antaa pihalle sen arvon mukaisen, viimeistellyn ulkonäön. Laattapinta on helppo pitää siistinä, se kestää sekä 

kulutusta että katseita, eikä ole liukas. Piha on tehty elämää varten - astu ulos nauttimaan!

HB-Pihalaatta
-mallisto esillä

 sivulla 23
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HB-Pihalaatan 
lämpö paljaan 

jalan alla kesäpäivänä 
- kokemisen arvoinen 

juttu! 





Upea ilta, paras
porukka koolla! 

Lähdetäänkö oikein
kunnolla ulos syömään?

Omaan pihaan.

HB-Vallikivet ja HB-Patinoidut Muurikivet, sivut 14-19



Turvallinen valinta

HB-Vallikiven 
lukitusmekanismi kytkee 

kiven tukevasti pontilla ylös, 
alas ja molemmille 

sivuille!   

Vakuu�ava. Näy�ävä.



HB-Vallikivi on komea valinta kaltevien pihojen ja rinteisten alueiden porrastamiseen. Korkeuserot muun-

tuvat mietityiksi kokonaisuuksiksi sekä yksityisissä pihoissa että julkisilla alueilla. HB-Vallivalaisin antaa tur-

vaa ja tyylikkyyttä muuriisi. Lukuisat sekaladontavaihtoehdot mahdollistavat elävien pintojen luomisen. 

HB-Vallikivistä teet kätevästi myös kukkapenkit sekä istutusalueita rajaavat vallit, aidat ja suoja-aitaukset.

Monipuolinen
HB-Vallikivi 

-mallisto
 sivulla 22
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Porrasta, pengerrä, 
luo upeita muotoja 

ja tee pihastasi 
komea kokonaisuus. 



Vall��ava Vallikivi



HB-Vallikivessä on nimensä veroista jykevyyttä ja turvallista tunnelmaa! Runsaasta ja ilmeikkäästä Vallikivi-

mallistosta teet myös näyttäviä porrastuksia ja portaita. Yhdistä Vallikivi-kokonaisuuteesi HB-pylväskiviä ja HB-

Vallivaloja; lopputuloksena on rytmikäs ja vakuuttava kokonaisuus!

HB-Vallivalot
ja  HB-Vallikivi

-mallistot
 sivulla 22
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Ripaus turvallista 
muuritunnelmaa 

ei ole koskaan 
pahitteeksi - 
kotini on...



Upea uutuus!
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HB-Patinoitu Muurikivi on upea, tunnelmallinen uutuutemme. Monipuolinen ja ilmeikäs tuotekokonaisuus mahdol-

listaa useita eri ladontavaihtoehtoja tai esimerkiksi vain yhdellä kivikoolla toteutettuja muuriratkaisuja. HB-Patinoitu 

Muurikiveä on saatavana kolmea eri kokoa. Patinointimenetelmän vuoksi tämä kivityyppi on sävyiltään selvästi vaa-

leampi kuin musta tai harmaa, sileä betonikivi. HB-Patinoitu Muurikivi on saatavana myös sileänä versiona.

Katso
HB-Muurikivien

mallisto
 sivulta 23

Kun tulee valmista, 
HB-Patinoitu Muuri-
kivi näyttää kuin se 

olisi ollut siinä 
paikoillaan aina.



HB-Arkikivi
210x140x50 mm

(10,6m2/lava)
värit: musta/harmaa

PIHAKIVET
HB-Pihapäällystemallisto

LADONTAMALLEJA

Yhdistele
luovasti eri kiviä
- tee oman näköisesi 

piha!

Torikivi parkettiladonta Unikivi tiililadonta Torikivi kalanruotoladonta Torikivi, aukiokivi ja torilaatta

HB-Perinnekivi
115x115x60 mm

(9,6 m2/lava)
värit: musta/harmaa

HB-Perinnekivi
suuri kaarre 110,5x115x60 mm

pieni kaarre 110x86x60 mm
Toimitus samassa lavassa.

6,0 m2/lava
väri: harmaa/musta

HB-Perinnekivi
172x115x60 mm

(10 m2/lava)
värit: musta/harmaa

HB-Unikivi 
225x112,5x60 mm

(10,3 m2/lava)
värit: musta/harmaa/

punainen/karelia

HB-Torikivi
278x138x60 mm 

(10,0 m2/lava)
värit: musta/harmaa/

punainen/karelia
 

HB-Aukiokivi
138x138x60 mm

(10,0 m2/lava)
värit: musta/harmaa/

punainen/karelia

HB-Torilaatta
278x278x60 mm

(128 kpl/lava)
värit: musta/harmaa/

punainen/karelia

 50 mm  60 mm

PATINOIDUT PIHAKIVET
 60 mm

HB-Patiokivi pieni
105x140x60 mm

(9,4 m2/lava)
musta/harmaa/pun./karelia

HB-Patiokivi
210x140x60 mm

(9,4 m2/lava)
musta/harmaa/pun./karelia

HB-Patiokivi iso
280x140x60 mm

(10,0 m2/lava)
musta/harmaa/pun./karelia

huom. patinoitu kivi on aina patinoimatonta vaaleampi

HB-Eurokivi
196x98x60 mm

(11,1m2/lava)
värit: musta/harmaa/

punainen/karelia
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KATUKIVET 
80 mm

HB-Perinnekivi
115x115x80 mm

(7,2 m2/lava)
värit: harmaa/musta

HB-Perinnekivi
172x115x80 mm

(7,5 m2/lava)
värit: harmaa/musta

Aukiokivi
138x138x80 mm

(7,5 m2/lava)
värit: musta/harmaa/pun/karelia

Torikivi
278x138x80 mm

(7,5 m2/lava)
harmaa/musta/pun/karelia

Torilaatta
278x278x80 mm

(96 kpl/lava)
värit: harmaa/musta

Torikivi ja torilaatta Torikivi/aukiokivi kehäladonta Patinoitu patiokivisarja  (3 kiven sarja)

www.hb-betoni.fi
Katso tarkemmat kivitiedot: 

20 21Ympyräladonta
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Torikivi

HB-Hulekivi
118x118x80 mm

140x140 peittoala, 7,5 m2/lava
värit: musta/harmaa

HB-Hulelaatta
280x280x80 mm

7,5 m2/lava
värit: musta/harmaa

HB-Patinoitu Aukiokivi
138x138x80 mm

(7,5 m2/lava), värit: musta/harmaa

HB-Patinoitu Torikivi
278x138x80 mm

(7,5 m2/lava), värit: musta/harmaa

PATINOIDUT PIHAKIVET

HB-Perinnekivi
suuri kaarre 110,5x115x80 mm

6,0 m2/lava
värit: harmaa/musta

PATINOIDUT KATUKIVET
huom. patinoitu kivi on aina patinoimatonta vaaleampi



HB-Vallikivi
normaalikivipari

630x215x100 mm (56 paria/lava)
värit: musta/harmaa/pun./karelia

HB-Vallikivi
kansipäätykivi

215x215x100 mm (60 kpl/lava)
värit: musta/harmaa/pun./karelia

HB-Vallikivi
kansikappalepari

630x215x100 mm (40 paria/lava)
värit: musta/harmaa/pun./karelia

HB-Patinoitu
muurikivi

3 eri kiven tuoteperhe
Värivaihtoehdot:
harmaa ja musta

Pieni muurikivi:
160x160x80 mm

Matala muurikivi
240x160x80 mm

Iso muurikivi
320x160x160 mm

HB-Vallikivi
päätykivi

215x215x100 mm (60 kpl/lava)
värit: musta/harmaa/pun./karelia

HB-Vallikivi ja HB-ISOvallikivi; kiviparin etenemä eli hyötypituus 580 mm.

5 eri kiven tuoteperhe. Värivaihtoehdot: harmaa ja musta.

HB-ISOvallikivi
normaalikivipari

630x215x200 mm (24 paria/lava)
värit: musta/harmaa/pun./karelia

HB-ISOpäätykivi
215x215x200 mm (40 paria/lava)
värit: musta/harmaa/pun./karelia

HB-ISO kansikivi
500x260x70 mm (48 kpl / lava)

värit: musta ja harmaa

HB-ISO kansilevy
900x260x50 mm

värit: musta ja harmaa

VALLIKIVET

PYLVÄSKIVET

HB-Vallivalo
160x98x185 mm
myös ritiläversio

sis. 4,5W LED-polttimon
värit: musta/rst

Luomi pieni / iso
160x98x190 mm, 160x198x190 mm

sis. 4,5W LED-polttimon
värit: musta/rst

Ritilä iso
160x198x190 mm

sis. 4,5W LED-polttimon
värit: musta/rst

Vallipistorasia
160x98x190 mm

värit: musta/harmaa

HB-Vallivalo
 2-puoleinen
160x98x190mm

sis. 2 kpl 4,5 W:n LED-poltt.
väri: rst

VALLI-
VALAISIMET
HB-valaisimien värit: RST-rosteri tai musta.

Kulmakivi
280x280x200 mm

Välikivi
280x280x200 mm

Yläkivi
280x280x200 mm

Päätykivi
280x280x200 mm

Hattukivi
320x320x70 mm

Patinoidut muurikivet 
ovat tuotekohtaisilla 
lavoilla, ei kuviona.



HB-Iso muurikivi 
SILEÄ

320x160x160 mm
värit: musta/harmaa

HB-ISO kansilevy
900x260x50 mm

värit: musta ja harmaa

HB-Muurikivi
300x159x80 mm (64 paria/lava)

Värit: musta ja harmaa

HB-Muurikivi
kulmakappale (48 paria/lava)

Värit: musta ja harmaa

HB-reunakivet
400x60x120 mm

(180 kpl/lava)
värit: musta/harmaa/pun./karelia

HB-reunakivet
600x80x140 mm

(96 kpl/lava)
värit: musta/harmaa

HB-ISOreunakivet
600x80x250 mm,  (48 kpl/lava)

värit: musta/harmaa

HB-porraslaatta
600x300x70 mm (48 kpl/lava) ja 

600x150x70 mm (96 kpl/lava)
värit: musta/harmaa

HB-Kakspuolilaatta
300x300x55 mm, (120 kpl/lava)

värit:  karelia/pun./ musta/harmaa/
musta&harmaa

HB-Eurolaatta
196x196x60 mm, (216 kpl/lava)

värit: musta/harmaa (myös karelia ja punainen)

HB-Betonilaatat
298x298x50 mm, (120kpl/lava)
398x398x50 mm, (72 kpl/lava)
498x498x50 mm, (44 kpl/lava)
418x418x80 mm, (32 kpl/lava)
418X208X80 mm, (64 kpl/lava)

värit: musta/harmaa

HB-pesubetonilaatta
297X297X29 mm (144 kpl/lava), 

400x400x40 mm (81 kpl/lava)
värit: luonnonsora, musta/valkoinen

PIHALAATAT

HB-Kourulaatta
250x210x80 mm,  kouruosa 20 mm syvä

(144 kpl/lava)
värit: musta/harmaa

Noppakivi
Lohkotut luonnonkivi, harmaa

n.100 x 100 x 100 mm
(3 m2/sk)

LUONNONKIVET

Patinoidut muurikivet 
ovat tuotekohtaisilla 
lavoilla, ei kuviona.

UUTUUS!

Osta
helposti

verkossa!
Pyöreät 

luonnonkivet
100–150 mm

(n. 5 m2/sk)
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HB-BETONITEOLLISUUS OY
Betonitehtaantie 1  I  40320 Jyväskylä  I  Puh. 020 788 1800, 

www.hb-betoni.fi

HB-Betoniteollisuus Oy kuuluu perustajajäsenenä yhteiseurooppalaiseen Blockmasters Association -nimiseen järjestöön, joka on jäsen-
yritystensä yhteinen tuotekehitykseen, tekniseen tietojenvaihtoon ja tuotteiden kaupallistamiseen keskityttynyt yhdistys.

Työohjeet
 ja opastusvideot:

IDEOITA 

JA RATKAISUJA!

www.hb.fi

Viiden Tähden
betonituottaja

HB-Betoni on viiden tähden betonituotta-
ja, joka tarjoaa laadukkaat tuotteet ja luo-
tettavat toimitukset. Pitkä, yli 50 vuoden 
kokemus sekä perheyrityksen ihmislähei-
nen palvelu luovat vakaan pohjan meidän 
ja asiakkaidemme väliselle yhteistyölle. 
Toimintaamme ohjaavat ISO 9001:2008 ja 
ISO 14001:2004 -laatujärjestelmät.

Korkeatasoisia erikoistuotteita

Valmistamme pihatuotteita, harkkoja, mosaiikki-
betonilaattoja, portaita sekä valmisbetonia. 

HB-Betoniteollisuus Oy:n palveluksessa on n. 130 
henkilöä. Tehtaamme sijaitsevat Jyväskylässä 
ja Somerolla. Suomen lisäksi toimitamme tuot-
teitamme Ruotsiin, Viroon ja Venäjälle.


