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KULUMATONTA KAUNEUTTA

SISUSTUS-
KIVET
Suomalainen sisustuskivi on sekä 
kaunis että käytännöllinen. Kivi kes-
tää arjen kulutusta ja on värisävyil-
tään ajaton. Sisustuskivellä voit tuoda 
kulumatonta kauneutta ja mielenkiin-
toisia yksityiskohtia sisustukseesi!

Liuskekivemme kestää kovaa kulutusta, joten se soveltuu mainiosti myös 
lattiaan ja portaisiin.  Tiilenmuotoisesta julkisivukivestä voit muurata seinät ja 
kantavat rakenteet, palomuurit ja keittiösaarekkeet. Seinät, pilarit, keittiökaa-
pistojen välitilat ym. pinnat voit verhoilla liuske- tai verhoilukivellä. Harmoni-
sen väriset kivet yhdistyvät kauniisti monenväriseen sisustukseen.

Aito luonnonkivi kestää kosteutta ja lämpötilojen vaihtelua, siksi se sopii 
erinomaisesti saunojen ja kosteiden tilojen materiaaliksi. Vain luovuus on 
rajana luonnonkiven käytölle sisätiloissa! 



KULUMATONTA KAUNEUTTA

TULISIJAT
Yksilöllisen tulisijan saat verhoile-
malla sen kivellä! Ikikiven kivestä 
tehty takka on sisätilojesi veistos 
ja katseenvangitsija! Takkojen 
lisäksi kivestä saat myös näyttä-
vät ja kestävät leivinuunit sekä 
hellat!

Aito luonnonkivi varaa hyvin lämpöä, joten se soveltuu takan 
verhoiluun mainiosti. Kivi tuo takkaan arvokasta tunnelmaa! 

Lisäilmettä takkaan saat tasokivillä, jotka toimivat laskutasoina tai 
hyllyinä.

Liuskekiveä voit käyttää myös takan edustalla kipinäsuojana; 
tähän soveltuu mainiosti joko lattiakivi tai isompi yksittäinen 
lohkare.

Toteutamme myös unelmasi yksilöllisistä ulkogrilleistä halutuilla 
toiminnoilla!
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PIHAKIVET
Ikikiven kulutusta kestävillä pihakivi-
tuotteilla luot pihapiiriisi helppohoi-
toisuutta ja käytännöllisyyttä.  Ideoita 
kiven käyttöön pihassa on lukematto-
mia!

Laaja tuotevalikoima pihakivissä sopii käytettäväksi pihapolkuihin, portaisiin, 
reunakiveyksiin, istutusaltaisiin kuin myös patioihin ja terasseihin.

Kivillä voi myös rajata vaikkapa nurmikkoa tai kukkapenkkejä. Äläkä unohda 
Ikikiven koristerouhetta, jota voi käyttää istutusalueissa, poluissa tai käytävis-
sä!

Ikikivi sopii värisävyiltään hyvin yhteen luonnon kanssa, eikä isoinakaan 
pintoina ole hallitseva vaalean sävynsä ansioista.
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KIVIAIDAT
Ikikiven kvartsiittikivestä saat 
kestävän ja kauniin kivimuurin tai 
kiviaidan. Kiviaita on pitkäikäinen 
ja kestää hyvin säänvaihteluita.

Kiviaitojen avulla piha-aluetta saa rajattua toiminnallisemmaksi ja 
pihasta muodostuu helppohoitoisempi. Kiviaidassa voi käyttää niin 
julkisivu-, perustus- kuin liuskekiveäkin. Valikoimastamme löytyy myös 
ladottaviin muureihin sopiva yksipuolinen tukimuurikivi. 

Huolitellun ja viimeistellyn ilmeen saat aitoihin ja muureihin  
kansikivillä. 
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JULKISIVU-
KIVET
Ikikiven julkisivukivillä luot näyttävän 
ja arvokkaan ilmeen talosi julkisivuun. 
Kaunis kivipinta on myös huoltovapaa 
materiaali.

Kivillä saat elävää ja yksilöllistä ilmettä julkisivuun – täsmälleen samanlaista 
taloa ei taatusti tule vastaan! Valitse julkisivuusi joko tiilenmuotoiset loh-
kotut kivet tai vapaamuotoiset liuskekivet. Luonnonkivi sopii käytettäväksi 
aina, kun rakenteelta vaaditaan lujuutta ja kaunista ulkonäköä. Kivi on myös 
ajaton rakennusmateriaali, joka sopii monenlaiseen ympäristöön.

Valikoimastamme löytyy myös perustuksiin soveltuva harkkomainen lohkot-
tu perustuskivi. Neliömäisellä pilarikivellä puolestaan toteutat leikkimökkien 
ja ulkovarastojen pilariperustukset.
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Kestävään rakentamiseen!
Ikikivi on luonnollisen kaunista, suomalaista kvartsiittikiveä. Kivi 
soveltuu kaikenlaiseen rakentamiseen ja sisustamiseen.

Yksi kiven tärkein ominaisuus on lähes ikuinen kestävyys ja kulu-
maton kauneus. Ikikiven rikkaus on kiven harmoniset värit; vaale-
anvihreästä ja –harmaasta aina rusehtaviin ja punertaviin värisävyi-
hin. 

Jokainen kivi on erilainen: näin valmistuu yksilöllinen ulkoasu ja 
luonnonkiven henki. Ikikiven käyttömahdollisuudet ovat rajatto-
mat, käytä siis mielikuvitustasi!
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OTA YHTEYTTÄ!
Ikikivi Oy
ikikivi@ikikivi.fi

Louhos:
Varpaisjärventie 781 
73300 Nilsiä

Postiosoite:
PL 10 
73301 Nilsiä

Myynti:
Katja Huhta 050 525 9366 
Tom Huhta 050 404 0404

Tutustu nettisivuihimme, jossa runsaasti lisätietoa – www.ikikivi.fi

EKOLOGINEN 
VALINTA

Miljoonia vuosia vanha, kova luonnonkivi kestää katseita, kulutusta ja sään vaihtelua. 
Kivi myös kestää tuleville sukupolville. Tuotannossa pystymme hyödyntämään louhi-
tun kiven 100-prosenttisesti nykyaikaisen tekniikan ja vuosikymmenten kokemusten 

ansiosta. Raaka-aine työstetään täysin valmiiksi omalla louhoksella Nilsiässä, joten kiveä 
ei turhaan kuljeteta eikä näin rasiteta luontoa. Luonnonkivellä on pieni hiilijalanjälki.

Louhoksen mittava luonnonkivivarasto takaa nopeat toimitukset. Ikikivi on myös tur-
vallinen valinta, sillä kaikkia tuotteita on saatavana myös tulevaisuudessa.

 


