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Täydelliseen
ensivaikutelmaan
Tee täydellinen ensivaikutelma
kivetyllä ajotiellä, toivota vieraasi
tervetulleiksi siistillä, valaistulla
sisäänkäynnillä ja muuta tonttisi
käyttämättömät alueet toimiviksi.
Jatka taloasi puutarhaan ja luo
viihtyisä paikka oleskeluun ja
seurusteluun ystävien kanssa.
Pihakiveys nostaa kiinteistösi arvoa
ja näyttää hyvältä vuosia. Se on
käytännöllinen ja huoleton, kuivuu
nopeammin sateen jäljiltä ja lumet
sulavat aikaisemmin keväällä.
Pihakivet on myös helppo pitää
puhtaana. Ne vähentävät pölyämistä ja lian kantautumista sisälle.

Betoninen pihakiviratkaisu
erilaisiin käyttötarkoituksiin
Pihan suunnittelussa kannattaa
ottaa huomioon toiminnallinen
kokonaisuus: missä liikutaan,
leikitään ja vietetään vapaa-aikaa. Huoltoalueita kuten
pyykinkuivausta, tamppausta,
jätteiden käsittelyä ja työvälineiden säilytystä ei kannata
myöskään unohtaa.
Erilaiset käyttötarkoitukset määrittävät, minkä paksuisia kiviä
kannattaa käyttää. Kevyen- ja
henkilöautoliikenteen kuormit-

tamille alueille sekä pysäköintialueille
käytetään 50 ja 60 mm:n paksuisia
pihakiviä. Liikennekuorman ja huoltoliikenteen kuormittamille alueille
tarvitaan 70 ja 80 mm:n katukivet.
Värejä ja muotoja yhdistelemällä
saat persoonallista ilmettä eri
alueille, kuten terasseille, patioille,
kulkureiteille sekä istutusten ympärille. Valaistuksella lisäät puutarhasi
turvallisuutta, sekä käyttöaikaa iltaisin
ja eri vuodenaikoina. Pihasi muuttuu
pimeällä aivan uudeksi tilaksi.
Anna meidän inspiroida sinua
luomaan oma ainutlaatuinen pihasi!
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Pihan siisti yleisilme
ja helppohoitoisuus ovat
kiinteistön arvon kannalta
pihan merkittävimmät
ominaisuudet.
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Inspiroidu!
Anna meidän inspiroida
sinua luomaan oma ainutlaatuinen pihasi.
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Hyödynnä pihasi
jokainen sopukka.
Muuta käyttämättömät
alueet toimiviksi ja
viihtyisiksi.
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LADONTA 1

LADONTA 2

LADONTA 3

LADONTA 4

LADONTA 5

LADONTA 6

Lisää särmikkyyttä pihaan!

LADONTAMALLIT
Erilaisia kiviä ja laattoja yhdistelemällä luot mitä upeampaa tyylikkyyttä pihallesi. Koska kivi- ja laattamalleja
on useita erilaisia, kannattaa kivien yhteensopivuudesta erilaisiin ladontoihin kysyä ammattilaiselta. Yllä
esiteltynä kuusi varmasti toimivaa vaihtoehtoa. Ylärivin ladonnoissa käytetty kokoja 210 x 140 x 60 ja
420 x 420 x 60, alarivin ladonnoissa lisäksi kokoa 280 x 210 x 60. Näistäkin ladonnoista luot eri värejä ja
pintaratkaisuja yhdistämällä pihaasi upean oman näköisen kokonaisuuden.
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HERRASKARTANO
Herraskartanokivi on vanhahtavaan tyyliin
muotoiltu pihakivi. Jokainen kivi on oma
yksilönsä, siksi se antaa luonnonkivimäisen
vaikutelman. Herraskartanokivi sopeutuu
pehmeästi maisemaan. Se sopii hyvin myös
nurmikon reunakiveksi rajaamaan pihan eri
osia. Herraskartanokivillä rakennat tyyliin
sopivat portaat ja erilaiset tukimuurit.
Herraskartanokivi valmistetaan läpivärjätystä
betonista ja sen reunat tehdään rosoisiksi. Voit
valita neljästä upeasta väristä. Yhdistelemällä
eri ladontamalleja ja värejä saat mielenkiintoisia lopputuloksia pihallesi.

NELIÖKIVI
Tämä klassinen muoto on ajaton
kaikenlaisiin pihoihin.

KARTANO,
ISO ANTIIKKI
JA ANTIIKKI
Kartano on monipuolinen yleiskivi, jonka
kanssa voi yhdistellä useita pihakivityyppejä
sekä laattoja. Saatavana paininlevyllä tehdyllä
pinnalla, ns. antiikkikuvioituna.
Yhdistele makusi mukaan!

SAUVAKIVI
Suorakaiteen muotoinen kivi on suosituimpia
mallejamme sen antamien eri ladontavaihtoehtojen ansiosta. Suosittuja ladontamalleja
ovat parketti-, kalanruoto, ruutu- ja tiililadonnat. Lisäksi sen muoto tekee asennuksenkin
helpoksi. Sauvakivi on oiva ratkaisu alueille,
joissa ajetaan autolla kuten pihatiet
ja pysäköintialueet.

50- ja 60-sarjan kivet

KOTIPIHAAN
50 ja 60 mm:n paksuiset pihakivet on tarkoitettu kevyen- ja henkilöautoliikenteen kuormittamille
alueille sekä pysäköintialueille. Pihakiveys vähentää pölyhaittoja ja on helppo pitää puhtaana.
Hiekan ja roskien kantautuminen sisälle vähenee.
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50- JA 60-SARJAN KIVET
Mitat millimetreinä / Menekki neliömetriä kohden | (Oulu) = Oulun tehdas / (Vrm) = Vieremän tehdas

KARTANOKIVI

HERRASKARTANO

210 x 140 x 50 | 34 kpl/m2
Lavalla 10,6 m2 | 1150 kg

210 x 140 x 50 | 34 kpl/m2
Lavalla 9,8 m2 | 1060 kg

KARTANOKIVI
210 x 140 x 60 | 34 kpl/m
Lavalla 9,4 m2 | 1300 kg

Toimitusmyynti

Harmaa

Ruskea /
Harmaa

Musta

Punainen

SAUVAKIVI
2

280 x 210 x 60 | 17 kpl/m2
Lavalla 9,4 m2 | 1300 kg

210 x 105 x 60 | 45 kpl/m2
Lavalla 8,8 m2 | 1220 kg
280 x 140 x 60 | 26 kpl/m2
Lavalla 8,5 m2 | 1150 kg (Oulu), 11,3 m2 | 1468 kg (Vrm)

*Saatavana myös viisteettömänä

NELIÖKIVI

UNIKIVI

ANTIIKKIKIVI

140 x 140 x 60 | 53 kpl/m2
Lavalla 7,5 m2 | 1060 kg

225 x 112 x 60 | 39 kpl/m2
Lavalla 9,2 m2 | 1250 kg
(Oulu)

Laatta
		

420 x 420 x 60
5,7 kpl/m2
Lavalla 48 kpl | 1185 kg

Antiikki
		
Iso
Antiikki
		

210 x 140 x 60 | 34 kpl/m2
9,4 m2/lava | 1300 kg

KOLME UPEAA VAKIOVÄRIÄ
Muut värit, kuten karelia, ruskea, hiekanruskea ja savitiilenpunainen toimitusmyyntinä. Muiden erikoisvärien saantia kannattaa kysyä tehtaaltamme.
Tuotteiden värisävyt voivat poiketa toimituserittäin ja tehtaittain.

280 x 210 x 60 | 17 kpl/m2
9,4 m2/lava | 1300 kg

MUSTA

HARM

AA

HARM

AA

PUNAI

NEN
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HERRASKARTANO

KLASSIKKOKIVET

Herraskartanokivestä on 50 mm paksun
version lisäksi raskaampaa kulusta kestävä
70 mm paksu versio. Tällä kivellä luot pihallesi
nostalgisen tunnelman vaativimpien pihojen
ja katujen alueille. Herraskartano 70 mm:ssä
on runsaasti eri värivaihtoehtoja.

Klassikkokivi sopii niin suurille alueille kuin
kapeille käytävillekin. Klassikko antaa mahdollisuuden käyttää mielikuvitusta, koska sillä
saadaan aikaiseksi suorien ladontojen lisäksi
viuhka-, kaari- ja ympyräladontoja.
Kokeile ja ihastu!

KLASSIKKO-MALLIT

KLASSIKKO-LAJITELMA

SAUVAKIVI

Välikivi, pieni kaarre ja iso kaarre kuuluvat
klassikko-lajitelmaan.

Sauvakivi 80 mm on voimakasrakenteinen
ja todella kovaa kuormaa kestävä pihakivi.
Sauvakivellä luot erilaisten ladontamallien
myötä todella näyttäviä katuja.

70 ja 80 -sarjan kivet

KATUKIVET
70 ja 80 mm:n paksuiset kivet on tarkoitettu liikennekuorman ja
huoltoliikenteen kuormittamille alueille.

Lähes kaikki kivet ovat 70 mm:n
kerrannaisia, joten voit yhdistellä
eri kiviä lähes mielin määrin.
Valmiita yhdistelmiä löydät
www.lujabetoni.fi
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70- JA 80-SARJAN KIVET
Toimitusmyynti

Mitat millimetreinä / Menekki neliömetriä kohden | (Oulu) = Oulun tehdas / (Vrm) = Vieremän tehdas

HERRASKARTANO

HERRASKARTANOLAJITELMA

210 x 140 x 70 | 34 kpl/m2
Lavalla 9,8 m2 | 1470 kg

70 x 140 x 70 | 102 kpl/m2
Lavalla 1,9 m2
140 x 140 x 70 | 51 kpl/m2
Lavalla 5,6 m2
Samalla lavalla yht.
7,5 m2 | 1125 kg

140 x 140 x 80 | 53 kpl/m
Lavalla 7,5 m2 | 1400 kg
(Oulu), 8,8 m2 | 1600 kg
(Vrm)

Ruskea /
Harmaa

Musta /
Harmaa

Musta

Puna /
Musta

Ruskea

Punainen

ISO ROOMALAINEN

SAUVAKIVI

140 x 140 x 80 | 2 kpl/kuvio
210 x 140 x 80 | 7 kpl/kuvio
210 x 210 x 80 | 4 kpl/kuvio
280 x 210 x 80 | 2 kpl/kuvio
280 x 280 x 80 | 2 kpl/kuvio
280 x 140 x 80 | 5 kpl/kuvio

210 x 210 x 80 | 2 kpl/kuvio
315 x 210 x 80 | 7 kpl/kuvio
315 x 315 x 80 | 4 kpl/kuvio
420 x 315 x 80 | 2 kpl/kuvio
420 x 420 x 80 | 2 kpl/kuvio
420 x 210 x 80 | 5 kpl/kuvio

210 x 70 x 80 | 69 kpl/m2
Lavalla 8,2 m2 | 1500 kg

UNIKIVI
2

Puna /
Harmaa

ROOMALAINEN

280 x 140 x 80 | 26 kpl/m2
Lavalla 7,5 m2 | 1400 kg *
8,8 m2 | 1600 kg **
* (Oulu)
** (Vrm)

Roomalaisen kuviokoko on 0,895 m2 ja Ison Roomalaisen 2,022 m2
Värit: Harmaa, punainen, ruskea, mustaharmaa ja karelia.

NELIÖKIVI

Harmaa

VIHERIÖKIVI

H-KIVI

225 x 112,5 x 80 | 39 kpl/m
Lavalla 7,2 m2 | 1310 kg

2

200 x 165 x 80 | 31 kpl/m
Lavalla 7,5 m2 | 1400 kg

165 x 165 x 80 | 37 kpl/m2
Lavalla 7,5 m2 | 1170 kg

2

280 x 280 x80 | 12,9 kpl/m2
Lavalla 7,4 m2 | 1400 kg
420 x 420 x 80 | 5,7 kpl/m2
Lavalla 5,64 m2 | 1150 kg

KLASSIKKO
115 x 115 x 80 | 76 kpl/m
Lavalla 6,77 m2 | 1270 kg

KLASSIKKOLAJITELMA

Lavalla 4,3 m2 | 810 kg

2

172 x 115 x 80 | 50 kpl/m2
Lavalla 7,6 m2 | 1420 kg

VÄLIKIVI

PIENI KAARRE

ISO KAARRE

115 x 57 x 80
112 kpl/lava

86 x 112/70 x80
160 kpl/lava

115 x 112/70 x 80
160 kpl/lava

Klassikkolajitelmassa
lavalla 4,3 m2, josta voidaan
latoa ympyrä, jonka
halkaisija n. 2,2 m.
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MUURIKIVET
Muurikivet soveltuvat hyvin pihan eri alueiden jakamiseen ja tasoerojen hallitsemiseen.
Pihamaa saa ihan uuden ilmeen, kun muurikivillä luot vaihtelua penkereisiin ja istutusten ympärille.
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MUURIKIVET
Mitat millimetreinä / Menekki neliömetriä kohden | (Oulu) = Oulun tehdas / (Vrm) = Vieremän tehdas

VÄLIKIVIPARI

PÄÄLLYKIVIPARI

VÄLIMUTTERI

PÄÄLLYSMUTTERI

560 x 200 x 100
18 kpl/m2
Lavalla 3,11 m2/1100 kg

560 x 200 x 100
18 kpl/m2
Lavalla 3,11 m2/1350 kg

200 x 200 x 100
Lavalla 128 kpl/680 kg

200 x 200 x 100
Lavalla 128 kpl/1060 kg

MUURIKIVI TUPLA

ISO KANSIKIVI

LOHKOMUURIKIVI

560 x 200 x 200
9 kpl/m2
Lavalla 3,58 m2/1350 kg

560 x 250 x 60
Lavalla 64 kpl/1216 kg

300 x 360 x 70 | 24 paria/m2
Lavalla 2,0 m2 | 770 kg

MUURIKIVIVALAISIN

KANSIVALO LED

AITATOLPPAVALO LED

MUURIPISTORASIA

190 x 170 x 107

pituus 560 mm

280 x 280 x 50

190 x 160 x 98

300 x 180 x 70 lohkaistuna

Lisäksi saatavissa kansija aitatolppavaloihin
muuntajat.

AITAPYLVÄS

AITAPYLVÄÄNHATTU

280 x 280 x 200
Lavalla 32 kpl/1050 kg

350 x 350 x 85
Lavalla 54 kpl | 880 kg

Valaistus lisää
pihasi viihtyvyyttä,
käyttöaikaa ja
turvallisuutta.
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Ladontoja voi
elävöittää eri värejä
yhdistämällä!

BETONILAATAT JA MUUT TUOTTEET
Perinteisiä betonilaattoja voi yhdistellä myös saman paksuisten pihakivien kanssa. Viimeistele pihasi
reunakivillä. Reunalistoja voidaan käyttää myös portaiden rakentamisessa. Valikoimassamme on myös
useita malleja loiskekiviä ja vesikouruja sade- ja sulamisvesien ohjaamiseen.
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VESIKOURUT, REUNAKIVET & LISTAT,
LAATAT, LOISKEKUPIT

* Vain harmaana / ** Saatavana antiikkikuvioituna / *** Sileä tai ura

Toimitusmyynti

VESIKOURUT

LOISKEKUPPI

LOISKEKIVI

500 x 200 x 60 *
1500 x 260 x 120*
1500 x 300 x 125*
1000 x 400 x 125*

400 x 400 x 75 *
Lavalla 72 kpl | 1150 kg

1500 x 300 x 125 *
75 kg | kpl

Käy kouruun 500 x 180 x 100

LAATAT
Betonilaatta ***
Betonilaatta
Betonilaatta **
Betonilaatta
Kourulaatta * viisteetön

Lavalla:
300 x 300 x 50
300 x 300 x 80
420 x 420 x 60
490 x 490 x 60
420 x 420 x 80

11 kpl/m
11 kpl/m2
5,7 kpl/m2
4,16 kpl/m2
5,7 kpl/m2
2

UPOTETTAVAT REUNAKIVET *
Valikoimassa saatavana myös
kaaret, kulmat, liikenneympyrä-,
yliajo- ja siirtymäkivet.

Suorien koot:
1000 x 170 x 300
1500 x 170 x 300
Reunalista 560 x 80 x 130
Lavalla 88 kpl | 1340 kg
Reunakivi 500 x 60 x 200
Lavalla 40 kpl | 1280 kg

108 kpl/1220 kg
72 kpl/1300 kg
48 kpl/1185 kg
40 kpl/1310 kg
32 kpl/1185 kg

VALMISTUS JA TEKNINEN NEUVONTA
Oulun tehdas:
p. 020 789 5720
Liitintie 20
90620 Oulu

Vieremän tehdas:
p. 020 789 5670
Valkeiskyläntie 66
74200 Vieremä

MYYNTI
Rautakaupat kautta maan

WWW.LUJABETONI.FI

