EKOGRANIITTITUOTTEET
Graniittikivituotteita kotimaisen graniittituotannon sivukivestä. Konekantamme mahdollistaa lohkopintaisten
graniittituotteiden valmistamisen piha- ja ympäristökivituotteiksi. Hyödyntämässämme materiaalissa on sahapintoja,
joita on myös lopputuotteessa. Graniittituotteiden materiaalina on kotimainen musta tai harmaa graniitti.
Louhoksella valmiina runsaasti erilaisia graniitti raaka-aineita, joka mahdollistaa räätälöityjen tuotteiden
valmistamisen asiakkaille. Ideoidaan yhdessä, kysy lisää!

GRANIITTITUOTTEET OVAT TOISTAISEKSI TILAUSTUOTTEITA, PIENIÄ ERIÄ SAATAVILLA
SUORAAN VARASTOSSA.
NOPAT JA NUPUT

JULKISIVUKIVET

Noppakivi
Koko 100 mm x 100 mm +/- 15 mm
Paksuus 100 mm +/- 15 mm (5 m2/säkki)
Paksuus 70 mm +/- 15 mm (7 m2/säkki)
Paksuus 50 mm +/- 15 mm (9 m2/säkki)
Säkkipaino n. 1000-1200 kg, noppia 85 kpl/m2

PERUSTUSKIVET

Kiviklassikoita kiveyksiin ja rajauksiin. Piha-alueiden
pinnoitukset, kulkuväylät, oleskelualueet,
nuotiopaikat, sisäänkäyntien laatoitukset jne.
Vähintään 100 mm korkeat soveltuvat myös
ajoväylille.

Julkisivultaan lohkottu, muut sahattu tai lohkottu.
Pituus 200-1000 mm, syvyys 200 mm,
korkeus 150mm +/- 15 mm

MUURIKIVET

Muureihin, pengerryksiin ja rajauksiin. Julkisivultaan
lohkottu, muut sahattu tai lohkottu.
Tilaustuote, joka valmistetaan asiakkaan toivomilla
syvyys mitoilla, hinnoittelu mittojen mukaan.
Pituus 200-1000 mm, syvyys 100-200 mm
korkeus 150 mm +/- 15 mm

Iso noppakivi / Iso matala noppa
Koko 140 mm x 140 mm +/- 15 mm
Paksuus 140 mm (3,2 m2/tonni)
Paksuus 70 mm (6 m2/tonni)
Säkkipaino n. 1000 kg, noppia 44 kpl/m2
Nupukivi / Matala nupu
Koko 200-250 mm x 140 mm +/- 15 mm
Paksuus 140 mm (3,2 m2/tonni)
Paksuus 70 mm +/- 15 mm (6 m2/tonni)
Säkkipaino 1000 kg, nupuja n. 30 kpl/m2

GRANIITTILANKKU

Muurattava lohkottu kivi.
Pituus 150-500 mm, syvyys 100 mm (+/- 20 mm),
korkeus 50-100 mm
Julkisivukiviä saatavilla 80 / 100 / 120 mm syvyys
mitoissa, tilauksesta muilla mitoilla.

PILARIKIVET

Piha-alueiden laatoitukset, kulkuvälineet,
oleskelualueet, rajaukseen, matalana reunakivenä,
somisteena, elävöittämässä betonikivilaatoituksia.
Antaa kiveyksille viimeistellyn ilmeen.
Pituus 150-600 mm, syvyys noin 150 mm,
paksuus 60 mm +/- 10 mm
Lavalla n. 45m, paino n. 1250 kg/lava

Neliömäinen lohkottu kivi pilariperustuksiin,
koristepilareihin, portinpieliin jne. Kiven ylä- ja
alapinta sahattu.
Koko 250 mm x 250 mm x 150 mm +/- 15 mm
Voidaan myös valmistaa asiakkaan toivomissa
mitoissa.
KIUASKIVET
Kiuaskivet antavat perinteikkäät löylyt niin sähkö- ja
puusaunassa kuin savusaunassakin. Kiuasmallista
riippuen kivien tarve vaihtelee 20-100 kg. Savusauna
vaatii yli 500 kg.
Pakkauskoko suursäkeissä 1000 kg

Lohkopintaisia tuotteita voidaan myös valmistaa asiakkaan toivomissa mitoissa.
Tiedustele tarkemmin. Pidämme oikeudet muutoksiin.
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