Pihakivet Rudukselta!
Roomalaiset kivet

Ruduksen kivisarjat
Ruduksen kivisarjoilla luot pihaasi erilaisia
tunnelmia ja ilmeikkäitä pihakiveyksiä. Kuusi erilaista kivisarjaa tarjoavat vaihtoehtoja
tunnelmaltaan ja arkkitehtuuriltaan erilaisiin
ympäristöihin, niin perinteisiin miljöisiin kuin
suoralinjaisiin moderneihin pihoihin. Tutustu ja
etsi sinulle sopivin vaihtehto!

Napoli-kivet
Luonnollista, vanhahtavaa tunnelmaa
Napoli-kivillä.

Torino-kivet
Suoralinjainen,
reunaviisteetön
kivi, jossa
ilmeikäs
aaltoileva
pinta.

Torino-kivisarja koostuu kolmen kiven
kivilajitelmasta. Kivien luonnollinen liuskekivimäinen pinta on aaltomaisesti profiloitu ja
kivien reunat ovat viisteettömät. Kivillä ladot
tasaisen, pienisaumaisen pinnan, jonka päällä
on mukava kulkea. Kivet voidaan asentaa
seka- tai riviladontana. Torino-kiviä valmistetaan eri sävyissä; profiloitu harmaa, musta,
punamusta, savu ja kajo. Savu- ja kajo -sävyt
ovat monivärikiviä.

Napoli-kivisarjan kivet ovat kooltaan Verona-kiviä suurempia ja kivien paksuus on 80
mm. Sarja koostuu kolmesta erikokoisesta
kivestä. Kivien pintaprofiili on aaltoileva ja
reunat ovat viisteettömät, kuten Verona-kivissäkin. Myös Napoli-kiviin on valittavissa
hakattu, vanhennettu pinta. Napoli-kiviä voi
asentaa sekaladontana tai riviladontana.

Suoralinjaiset,
ryhdikkäät
roomalaiset kivet,
joissa
paljon
väri- ja
pintavaihtoehtoja.

Tosca-laatat
Milano-kivet
Kauniita kaarevia
muotoja kiviä
leikkaamatta.

Verona-kivet
Antiikkikivimäinen,
aaltoilevat
reunat.
Saatavissa
myös vanhennetulla
pinnalla.
Milano-kivet taipuvat moneen muotoon, ra-

Antiikin tunnelmaa henkivät Verona-kivet
ovat sekä yläpinnaltaan että reunoiltaan
aaltoileva kivisarja. Kivien korkeus on noin 60
mm, aaltomaisesta pinnasta johtuen paksuus
vaihtelee 3 millimetriä. Verona-kiviä toimitetaan hakatulla tai profiloidulla pinnalla.

Roomalainen ladonta muodostuu kuudesta
erikokoisesta kivestä, jotka mahdollistavat
elävän, yksilöllisen ja ympäristöön sopivaan
kiveykseen. Roomalaisessa ladonnassa ei ole
suuntaa ja siksi se onkin erinomainen vaihtoehto alueille, joilla on kulkua useisiin suuntiin.
Roomalainen ladonta sopii myös käytäviin. Betonipinnoista voi valita joko sileän (S), hiekkapuhalletun (HP) tai uutuutena profiloidun (PR)
vaihtoehdon. Käyttämällä graniittisia mosaiikkinoppia roomalaisen kiveyksen reuna-alueilla,
vältyt turhilta leikkauksilta ja elävöität pihasi
kivipintaa.

kennat niistä pehmeästi kaartuvia kiveyksiä ja
käytäviä kiviä leikkaamatta. Kaunis aaltoileva
reuna ja erikokoiset kivet muodostavat ilmeikkään kivipinnan. Milano-kivisarja koostuu
kolmesta erikokoisesta kivestä, jotka toimitetaan valmiina lajitelmana, samalla lavalla.
Betonipinnoista voi valita joko sileän (S) tai
hiekkapuhalletun (HP) vaihtoehdon.

Tosca-laattasarja on uutuus, joka sopii erityisesti pihoille, joilla ei ole ajoneuvoliikennettä
tai koneellista kunnossapitoa, kuten kotipihojen oleskelualueille ja terasseille. Laatoissa
on liuskekivimäinen pinta ja vaihteleva saumanleveys, mikä luo pihalle eurooppalaista,
tyylikästä tunnelmaa. Lajitelmaan kuuluu neljä
eri kokoista laattaa, joista suurin on kooltaan
598 x 398 mm. Valitse mieleisesi sävy viidestä
eri väristä, uusimpina väreinä moniväriset savu
ja kajo.

Pinnaltaan
liuskekivimäinen
laattasarja
terasseille ja
oleskelualueille.

KATSO LISÄÄ KUVIA JA
LADONTAMALLEJA
www.rudus/pihakivet

		Kartanokivet

Kiveyksen reunassa käytetään aina kokonaista
kiveä ns. juoksukiveä.

Kartanokiviin kuuluu monta erikokoista, mittasuhteiltaan toisiinsa sopivaa kivimallia, joiden
eri väri- ja pintakäsittelyvaihtoehdot tarjoavat pihanrakentajalle lähes rajattomat mahdollisuudet erilaisiin yhdistelmiin.
Perus Kartanokivi on kooltaan 278x138 mm. Kartanokivet ovat neliön tai suorakaiteen mallisia, 60 mm tai 80 mm paksuja betonikiviä. Valittavana olevat pintakäsittelyvaihtoehdot
ovat sileä (S), hiekkapuhallettu (HP) ja hienopesty (HN). Kartanokiviä valmistetaan myös
viistettöminä ja patinoituina. Kartanokivisarjaan on saatavissa valokivi-valaisin, joka voidaan
upottaa kiveykseen.

Yhdistele Kartanokiviä
• Kartanokivi 278x138
• Kartanolaatta 278x278
• Kartanonoppakivi 138x138
Patinoituna tai viisteettömänä
• Kartanonupu 207x137

Luonnollista, rentoa tunnelmaa saat patinoiduilla kivillä. Kuvassa
patinoitu harmaa Kartanonupu.

Valokivillä luot tunnelmaa ja
ohjaat kulkua hämärän aikaan.

Värisävyjä on monia. Hae pihaasi sopivin väri
talon sävyistä, katosta tai sokkelista. Kuvassa
väri hiekanruskea.

Klassikkokivet

Klassikkokivet taipuvat pyöristettyjen reunojensa ansiosta myös kaareviin muotoihin.
Klassikko-sarjaan kuuluu kahden peruskiven lisäksi kaksi kaarrekiveä, jotka mahdollistavat
kiemurtelevat käytävät, ympyrät ja kauniin suomuladonnan. Valaisimet, kaivot ja muut kaarevat läpiviennit on helppo reunustaa Klassikkokiven kaarrekappaleilla.
Klassikkokivillä rakennat
kauniita kaarevia muotoja.

Yhdistele Klassikkokiviä
• Klassikko suorakaide 172x115
• Klassikko iso suorakaide 230x172
• Klassikko neliö 115x115
• Klassikko kaarteet
Harmaa Klassikkokiveys on rauhallinen ja luonnollinen
vaihtoehto tummalle asfaltille.

Muurikivillä ilmeikkyyttä ja ryhtiä ulkotiloihin
Muureilla voidaan luoda ja rajata tiloja. Muuri voi toimia kulkua ohjaavana ja rajoittavana
elementtinä. Muuri pation tai kulkureitin reunassa antaa ryhtiä pihalle. Matalilla muureilla
voidaan myös korvata aitoja, mikäli aidan ei ole tarkoitus toimia näköesteenä. Korkeammat
muurit ja aidat toimivat niin näkö- kuin meluesteinä. Pihoissa muurikivillä rajatut altaat
helpottavat istutusalueen tai hyötykasviviljelmän perustamista, riittävän multatilavuuden
saavuttamista sekä alueen hoitoa.

MUURIKKOMUURI
• taipuisa ja mukautuva
• paras ratkaisu kaareviin muureihin
• suurin vapaus muotojen suhteen
• viimeistelty, kaikki pystypinnat lohkottuja

AITAKIVIMUURI
• toinen pystypinta lohkottu, toinen sileä
• yksinkertainen, konstailematon
• nopea asentaa
• helppo käsitellä ja valaa
• raudoitettavissa vaakaan
• suoriin, suorakulmaisiin, loivasti kaareviin ja
mutterimaisiin muotoihin

PAASIKKOMUURI
• moderni ja selkeälinjainen
• helppo ja nopea asentaa
• sopii suoriin ja suorakulmaisiin muotoihin
• edullinen tapa rakentaa myös korkeita muureja
• valettavissa ja raudoitettavissa sekä vaakaan
että pystyyn

Porraskivillä tukevat portaat
Porraskivillä rakennat pihalle kauniit, kestävät ja tukevat portaat.
Vaihtoehtoina on betoninen sileäreunainen Porraskivi Askel tai Porraskivi Lohkoaskel, jossa portaan nousupinta on lohkottu tai graniittiporrasaskelma. Askelman etenemää voi säätää asentamalla kivet
jonkin verran päällekkäin. Porraskivet suositellaan
asennettavan puolen kiven limityksellä.

Reunakivet ryhdistävät pihan

Reunus Graniittireunakivellä R80

Reunakivillä viimeistellään kiveysten reunat ja pidetään piha helppohoitoisena ja kiveys kestävänä.
Reunakivillä saadaan luotua pieniä korkoeroja päällystealueille tai istutusalueiden reunoille. Rajatut
alueet tekevät pihasta jäsennellyn, ryhdikkään ja tyylikkään näköisen. Pihan hoito helpottuu, eikä nurmikon ja istutusalueiden reunoja tarvitse kantata siistin rajauksen aikaansaamiseksi. Laineri-reunakivi
soveltuu myös kaareviin reunuksiin.

Noppakivi

Laineri-reunakivi

Nupukivi

Graniittireunakivet ovat kestäviä ja ne luovat ympäristöön viimeistellyn ilmeen. Piha-alueille
soveltuvat parhaiten kapeammat reunakivet, kuten R80. Noppa- ja Nupukivet soveltuvat erinomaisesti matalien, etenkin kaarevien reunojen rajaukseen.

Reunus Nupukivestä

Talvikki-maakellari
Maakellarin toiminta perustuu maan sisällä olevaan luonnolliseen, tasaiseen lämpöön ja kosteuteen.
Maakellarin lattia on avoin ja maaperän luonnollinen viileys sekä kosteus tekevät siitä oivan säilytyspaikan sadollesi. Maakellari on luonnonmukainen ja ekologinen säilytyspaikka. Maakellari ei kuluta
kallista energiaa ja lisäksi se nostaa kiinteistösi arvoa. Pienellä vaivalla siitä tulee pihasi komistus.
			

Talvikki-maakellari ei tarvitse erillistä anturaa, joten
perustuksena riittää n. 30 – 50 cm tiivistetty sorapatja.
Tasamaalle tehtäessä kellarin voi upottaa maan sisään,
mutta salaojien toimivuus on tällöin tärkeä varmistaa.
Pohjoisrinneratkaisu on paras vaihtoehto.

Asennu
murske shiekat, sorat
,
et
seulan , turvahiekat
pääkiv
et käte ja
västi
säkeiss
ä!

Liuskekivet ja seulanpääkivet
Kestävä liuskekivi sopii moneen käyttötarkoitukseen. Pihassa liuskekivistä saa
kauniin ja kestävän pinnoitteen esimerkiksi oleskelu- tai grillialueelle sekä käytäville
ja poluille. Myös ulkoportaat ja muurit ovat suosittuja liuskekivien käyttökohteita.
Seulanpääkivillä reunustat siististi sokkelin vierukset. Kivet käyvät myös katteeksi
istutusalueisiin tai vesiaiheisiin.

Monipuolinen Louhikivi
Louhikiven voimakkaasti profiloitu
pinta on louhemainen ja mukautuu siten
sulavasti ympäröivään luontoon. Pinnan
profilointi tuo hienosti esiin valon ja
varjon leikin.
Louhikivi sopii erinomaisesti vanhahtaviin ympäristöihin, mutta toisaalta myös
paikkoihin, joissa on perinteisesti totuttu
käyttämään seulanpääkiviä kuten talojen
seinustoille ja luiskiin.
Louhikiveen voi tehdä nurmisauman tai
sen voi saumata kivituhkalla tai sitoutuvalla sauma-aineella.
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