Antiikkikivet

Antiikkikivillä
vanhan ajan patinaa
www.lakka.fi
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Antiikkikivi tuo ajanpatinaa ja uudenlaista
arvokkuutta pihoille.
Jokainen Antiikkikivi on
muotoilultaan ”uniikki”.

Antiikkikivi

on muotoilultaan "uniikki"

UUTUUS

UUTUUS

2010

2010

Antiikkikivi® 60/80

Antiikkilaatta 60/80

Miniantiikki 60

Ladottu kiveys muistuttaa pitkään
käytössä ollutta pihaa. Se soveltuu
hyvin luontoon ja ympäristöön.

Lakan suositun Antiikkikiven seuraksi
ulkonäöltään ja pintakäsittelyltään
samantyylinen Antiikkilaatta.

Miniantiikki on antiikkiperheen
uusin tulokas ja on kooltaan
1/4 Antiikkilaatasta.

Koko 180 x 120 x 60/80 mm
Paino 135/185 kg/m2
Menekki 46 kpl/m2
Lavalla 10,4 / 8,3 m2

Ladontakuvioita on mahdollista elävöittää
yhdistelemällä näitä kahta mitoitukseltaan
hyvin yhteensopivaa tuotetta keskenään.

Se sopii sellaisenaan pihakiveyksen tekoon
ja sitä voi myös käyttää muiden ladontojen
tehostamiseen. Ladontakuvioita voi
elävöittää yhdistelemällä Antiikkikiveä,
Antiikkilaattaa ja Miniantiikkia.

Antiikkikivi® 60 puolikas
Koko 90 x 120 x 60 mm
Menekki 93 kpl/m2
Lavalla 4,9 m2

Koko 240 x 240 x 60/80 mm
Paino 135/185 kg/m2
Menekki 17,4 kpl/m2
Lavalla 10,4 / 8,3 m2

Koko 120 x 120 x 60 mm
Paino 135 kg/m2
Menekki 70 kpl/m2
Lavalla 5,2 m2

Värit
harmaa, musta, punainen, karelia; lisäksi
Antiikkikivi 60: pronssi, ruskeanharmaa,
harmaa-mustasekoitus
Antiikkikivi® on Lakan Betonin rekisteröimä tuotemerkki.

Värit harmaa, musta, karelia

antiikkikivet

Värit harmaa, musta, karelia
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Antiikkikivi tuo ajanpatinaa ja uudenlaista
arvokkuutta pihoille.
Jokainen Antiikkikivi on
muotoilultaan ”uniikki”.

Antiikkikivi

on muotoilultaan "uniikki"

Porraskivi
Koko 360 x 360 x 150 mm
Paino 30 kg/kpl
Lavalla 28 kpl
Värit harmaa ja musta
Portaat on mahdollista toteuttaa myös Lakan Antiikkimuurikiveä hyväksikäyttäen
(koko 360 x 180 x 150 mm).

Raput ovat yksi vaativimmista
piharakenteista. Ollakseen turvalliset
kulkea, portaiden mitoitus on
oltava kohdallaan.

Porraskiven leveys
360 mm
etenemä
270-320 mm
UUTUUS

Lakan Porraskivi on mitoitettu niin, että rapun
nousuksi tulee automaattisesti luonteva
15 cm. Askelman etenemän suhteen on
asennettaessa pelivaraa 27 - 32 cm: n välillä.

Koko 180 x 120 x 60/80 mm
Paino 135 kg/m²
Pakataan trukkilavalle 10,4 m²/lava

2010

nousu 150 mm

Antiikkikivi® 60/80

Ladottu kiveys muistuttaa
pitkään
tiivistetty
soratäyttö
käytössä ollutta pihaa. Se soveltuu
kiveysluontoon
tai laatoitus
hyvin
ja ympäristöön.

UUTUUS

2010

Antiikkilaatta 60/80
kaato väh. 1:100
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Lakan suosittu Antiikkikivi saa
nyt seurakseen ulkonäöltään ja
pintakäsittelyltään6samantyylisen
Antiikkilaatan.
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Ladontakuvioita on mahdollista elävöittää
harjateräs
yhdistelemällä näitä kahta mitoitukseltaan
hyvin yhteensopivaa tuotetta keskenään.
betonivalu

3

Koko 240 x 240 x 60/80 mm
Paino 135 kg/m²
eriste
Pakataan trukkilavalle
10,4 m²/lava

2
1
PORRASKIVEN TYÖOHJE
1. Portaikon alta ja sivuilta poistetaan
humuspitoinen ja routiva maa-aines.
2. Hienoa kivetöntä asennushiekkaa laitetaan
routaeristeen alle.
Värit
harmaa, mustanharmaa,
3. Routaeriste
ulotetaan sivuilla molemmin
ruskeanharmaa,
punainen,
puolin vähintään
500 mm leveämmälle kuin
karelia
(punamusta), pronssi.
porras.
4. Kantavaa täytesoraa vähintään 150 mm, joka
tiivistetään
veden Betonin
kanssa tärylevyllä.
Antiikkikivi®
on Lakan

5. Alin porras asennetaan kiveyksen päälle,
jolloin portaan askelmat tulevat saman
korkuisiksi.
6. Toisen portaan alusta täytetään jäykällä
betonimassalla (kuivabetoni S 100) ja
massaan upotetaan kaksi harjaterästä.
7. Betoniin upotetaan pihakivi jokaisen
Porraskiven alle takaosaan asennustueksi,
Värit
xxxxxxx
yläpinta
n. 5 mm edellistä porrasta

rekisteröimä tuotemerkki.

antiikkikivet

Miniantiikki 60
Miniantiikki on antiikkiperheen
uusin tulokas ja on kooltaan
1/4 Antiikkilaatasta.
asennushiekka
Se sopii sellaisenaan pihakiveyksen tekoon
ja sitä voi myös käyttää muiden ladontojen
tehostamiseen. Ladontakuvioita voi
elävöittää yhdistelemällä Antiikkikiveä,
Portaan
leveys Porraskivellä:
Antiikkilaattaa
ja Miniantiikkia.
2 kiveä rinnakkain = 720 mm
kiveä
= 1080 mm
Koko 120 x 3120
x 60rinnakkain
mm
4 kiveä rinnakkain = 1440 mm
Paino 1,9 kg/kpl
Menekki70 kpl/m²

ylämmäksi. Näin syntyy portaaseen pieni
kaato sadeveden poistamiseksi.
8. Portaan sivut voidaan tehdä laittamalla
Lohkomuurikivi kantilleen tai
Antiikkimuurikivellä.
	Kivien päällys pitää suojata
asennuksen aikana!

Värit harmaa, mustanharmaa,
karelia (punamusta).
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KÄYTTÖESIMERKKEJÄ
Antiikkikivi tuo ajan1. PERUSTUS
patinaa
ja uudenlaista
Kivijalan näkyvä yläosa tehdään Antiikkimuurikivistä.
Siitä saadaan valmispintainen,
näyttävä ja kestävä
osa talon julkisivua.
arvokkuutta
pihoille.
Maan alle jäävä sokkelin osa tehdään muurattavista perustusharkoista tai
valettavista muottiharkoista
LAKKA-Anturaharkon
ANT-600
päälle.
Jokainen
Antiikkikivi
on
muotoilultaan ”uniikki”.

Antiikkikivi

on muotoilultaan "uniikki"
1

2. TUKIMUURI TAI AITA
Antiikkimuurikivi soveltuu matalien max. 800 mm maantäytön
rasittamiin muureihin. Muurin alle tehdään vähintään 300 mm leveä antura,
jonka päälle muuri rakennetaan liimaamalla kivet toisiinsa Saneerauslaastilla.
Routaeristeillä estetään maan jäätymistä ja anturan ympärillä.
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Antiikkimuurikivi lohko/sileä

UUTUUS
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Antiikkimuurikivi tuo mielenkiintoisen lisän
patinoituun tuoteperheeseen. Kivi vanhennetaan,
Antiikkikivi®
60/80
Antiikkilaatta 60/80
jolloin sen kulmat pyöristyvät ja tuote muistuttaa
enemmän luonnonkiveä. Antiikkimuurikiveä on
Ladottu kiveys muistuttaa pitkään
Lakan suosittu Antiikkikivi saa
saatavana kahta eri mallia, lohkopintaisella tai
käytössä ollutta pihaa. Se soveltuu
nyt seurakseen ulkonäöltään ja
sileällä etureunalla.
hyvin luontoon ja ympäristöön.
pintakäsittelyltään samantyylisen
Antiikkilaatan.
Antiikkimuurikivi soveltuu mataliin muureihin, joissa
Koko 180 x 120 x 60/80 mm
maanpaine on enintään 800 mm. Voit käyttää AntiikkiPaino 135 kg/m²
Ladontakuvioita on mahdollista elävöittää
muurikiveä myös porrasrakenteisiin ja esimerkiksi kukkaPakataan trukkilavalle 10,4 m²/lava
yhdistelemällä näitä kahta mitoitukseltaan
altaiden reunakivinä Antiikkimuurikiven käyttäminen on
hyvin yhteensopivaa tuotetta keskenään.
helppoa. Miellyttävä käsitellä (paino 22 kg) ja mittatarkkaMiniantiikki 60
na nopea asentaa. Kivet liimataan toisiinsa SaneerauslaasKoko 240 x 240 x 60/80 mm
3. KUKKAPENKIN REUNUS
tilla. Kaarevat osat tehdään sahaamalla.
Miniantiikki
antiikkiperheen
Paino 135 kg/m²
Antiikkimuurikivistä
syntyyon
tukeva
180 mm korkea
uusinjoka
tulokas
ja ontyyliltään
kooltaan
muodostaa
yhtenäisen
Pakataan trukkilavalle 10,4 m²/lavaistutusaltaan reunus,
Koko 180 x 360 x 150 mm
Antiikkilaatasta.
kokonaisuuden1/4
Antiikkikivillä
päällystetyn pihan kanssa.
Lavalla 60 kpl (3,24 m²)
Kulmaharkko 180 x 360 x 150 mm
Se sopii sellaisenaan pihakiveyksen tekoon
Puolikas harkko 180 x 180 x 150 mm
ja sitä voi myös käyttää muiden ladontojen
tehostamiseen. Ladontakuvioita voi
elävöittää yhdistelemällä Antiikkikiveä,
Värit harmaa, mustanharmaa,
ruskeanharmaa, punainen,
karelia (punamusta), pronssi.
Antiikkikivi® on Lakan Betonin
Värit harmaa,
musta, karelia
rekisteröimä
tuotemerkki.

Värit xxxxxxx

antiikkikivet
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Värit harmaa, mustanharmaa,
karelia (punamusta).
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Antiikkikivi tuo ajanpatinaa ja uudenlaista
arvokkuutta pihoille.
Jokainen Antiikkikivi on
muotoilultaan ”uniikki”.

Antiikkikivi

on muotoilultaan "uniikki"

780 mm

Viisi
eri kokoista
kiveä

1
2

1020 mm

3

Viidestä eri kokoisesta kivestä koostuva kokonaisuus
on ladottu valmiiksi kerroksittain lavalle ja on
mahdollista asentaa koneellisesti, mikä osaltaan
helpottaa asennustyötä. Roomankivet kestävät
hyvinUUTUUS
henkilöautoliikenteen.
UUTUUS
2010

4
Antiikkikivi® 60/80

5

Ladottu kiveys muistuttaa pitkään
käytössä ollutta pihaa. Se soveltuu
hyvin luontoon ja ympäristöön.
Koko 180 x 120 x 60/80 mm
Paino 135 kg/m²
Pakataan trukkilavalle 10,4 m²/lava

Antiikkilaatta 60/80

Miniantiikki 60

Lakan suosittu Antiikkikivi saa
nyt seurakseen ulkonäöltään ja
pintakäsittelyltään samantyylisen
Antiikkilaatan.

Miniantiikki on antiikkiperheen
uusin tulokas ja on kooltaan
1/4 Antiikkilaatasta.

Ladontakuvioita on mahdollista elävöittää
yhdistelemällä näitä kahta mitoitukseltaan
hyvin yhteensopivaa tuotetta keskenään.

Roomankivet

2010

Se sopii sellaisenaan pihakiveyksen tekoon
ja sitä voi myös käyttää muiden ladontojen
tehostamiseen. Ladontakuvioita voi
elävöittää yhdistelemällä Antiikkikiveä,
Antiikkilaattaa ja Miniantiikkia.

Lakan uudessa Roomankivet pihakivisarjassa on elävä
Koko 240 x 240 x 60/80 mm
lomittainen ladontakuvio mietitty valmiiksi.
Paino 135 kg/m²
Koko 120 x 120 x 60 mm
Pakataan trukkilavalle 10,4 m²/lava
Paino 1,9 kg/kpl
Kivien kulmat on pyöristetty ja reunoissa on pieni viiste
Menekki70 kpl/m²
viimeistellyn lopputuloksen aikaansaamiseksi.
Pitkät suorat saumat voidaan hävittää vaihtamalla
tummennettujen kivien paikkaa keskenään.
Paino 135 kg/m2
Lavalla 9,6 m2
Värit harmaa, musta, punainen, karelia
Värit harmaa, mustanharmaa,

Värivaihtoehdot
:
ruskeanharmaa, punainen,

karelia (punamusta), pronssi.

HUOM! karelian värisissä tuotteissa on
mustia, punaisia ja punamustia kiviä.

Värit xxxxxxx

Antiikkikivi® on Lakan Betonin
rekisteröimä tuotemerkki.
harmaa

musta

punainen

karelia (punamusta)

antiikkikivet

Värit harmaa, mustanharmaa,
Painoteknisistä syistä esitteen värit eivät
täysin vastaa valmiin tuotteen väriä.
karelia (punamusta).
pronssi

ruskeanharmaa
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Myynti ja tekninen neuvonta

Idealmainos 10/2010

Lakan Betoni Oy on vuonna 1965 perustettu suomalainen perheyritys, joka tuottaa
rakentamisen ratkaisuja asiakkaidemme tarpeisiin. Tunnettuja tuotteitamme
ovat Lakka harkot, kivitalot, pihakivet, laastit, tasoitteet, betonielementit sekä
valmisbetoni. Meillä on valmistusta viidellä paikkakunnalla: Joensuussa, Lopella,
Forssassa, Jalasjärvellä ja Varkaudessa, mistä on logistista etua asiakkaillemme
ympäri Suomen. Lakka tuotteita myyvät jälleenmyyjät kautta maan.

Tehtaat:

Itä- ja Pohjois-Suomi

0207 481 200

1 Joensuu

Etelä-Suomi

0207 481 300

2 Loppi

Länsi-Suomi

0207 481 290

3 Forssa

Kaakkois-Suomi

0207 481 382

4 Jalasjärvi

Keski-Suomi ja Savo

0207 481 281

5 Varkaus

4
3

5
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Operaattori veloittaa 0207 -yritysnumeroihin soittamisesta
- lankapuhelimesta soitettaessa 8,21 snt/puhelu + 6,9 snt/min
- matkapuhelimesta soitettaesa 8,21 snt/puhelu + 14,90 snt/min

Pihakivien hoito-ohjeet
Suomalaiset pihakivet ja -laatat valmistetaan korkealaatuisesta betonista. Pakkauksen kyljessä kolmannen osapuolen laadunvalvonnasta kertova Inspecta-tarkastusmerkki osaltaan
takaa, että oikein ja huolella asennettuna pihakiveys kestää
Pohjolan vaativissa sääoloissa, sateessa ja pakkasessa, ilman
vaativaa huoltoa. Lehtien ja roskien harjaus ja tarvittaessa
pesu, esim. painepesurilla pitää kiveyksen siistinä.
Lumi ja jää poistetaan tavanomaisesti käsin tai koneellisesti
kevyellä kalustolla. Suolausta ei kiveyksillä tule käyttää, koska

se lyhentää päällysteen kestoikää. Betonipintaan mahdollisesti muodostunut kalkkihärme poistuu aikaa myöten itsestään tai sen poistumista voidaan nopeuttaa pesemällä pinta
painepesurilla.
Kiveykselle mahdollisesti syntyneet painumat tai kohoumat
korjataan poistamalla kiveystä, tasaamalla alusta ja asentamalla poistetut kivet tai laatat uudelleen paikoilleen. Pihakivi- tai laattapäällysteiden auki kaivaminen ei jätä rumia korjausjälkiä.

Jälleenmyyjä:

Tuotteidemme laatua valvoo
Inspecta Sertifiointi Oy.
Lakan Betoni Oy on
ISO 9001 sertifioitu yritys.

www.lakka.fi

Myynti jälleenmyyjät kautta maan
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