Pihakivet

			
Tähän tieto kuvan kivistä

Antiikkikivi ja Antiikkikivi puolikas, harmaa
Antiikkikivi ja Antiikkikivi puolikas, karelia.

Pihaunelmasta
unelmapihaksi
Nojaa taakse, pistä silmät kiinni ja anna unelmien syntyä. Haaveiletko
klassisista kuvioista, kauniista kaarteista, modernista linjakkuudesta,
antiikin rouheudesta… Lakka -pihakivillä teet pihaunelmista totta!
Oletpa tekemässä aivan uutta pihaa tai modernisoimassa olemassa
olevaa, haluamme inspiroida sinua ja tarjota laadukkaat tuotteet pihan toteutukseen. Uutuusväri ruskea-valkoinen saatavana nyt tilaustuotteena.
Ajan patinoimat Antiikkikivet löydät sivuilta 4–5, klassiset pihakivet
sivuilta 6–9, kaarteet sivuilta 10–11, kätevät laatat sivuilta 12–13,
monipuoliset muurikivet sivuilta 14–15 ja pihan viimeistelevät reunakivet sivuilta 16–17. Asennus- ja hoito-ohjeet ovat esitteen lopussa
sivuilla 18–19.
Tutustu kattavaan Lakka –pihakivivalikoimaan ja
herätä kivi eloon omalla pihallasi!
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Antiikkilaatta, karelia

Antiikkilaatta ja Miniantiikki, harmaa
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Antiikkikivi ja Antiikkikivi puolikas, harmaa

Arvokkuutta henkivä antiikkikivi
Täysin uusi piha, mutta silti ajan patinoima ja arvokkaan näköinen? Lakan Antiikkikivillä
tämäkin unelma onnistuu! Antiikkikivistä tehty kiveys muistuttaa pitkään käytössä ollutta pihaa ja se sulautuu vanhankin talon pihapiiriin. Antiikkikivet käsitellään niin, että
jokainen kivi on uniikki ja pinnasta tulee eläväinen. Antiikkikivi-tuoteperheeseen kuuluvat niin pihakivet, laatat kuin muuritkin – kaikki monipuolisen pihan ainekset!
Antiikkikivi 60•• 80•••

Antiikkikivi tuo ajanpatinaa ja uudenlaista
arvokkuutta pihoille. Jokainen Antiikkikivi
on muotoilultaan ”uniikki”. Kivi muistuttaa
luonnonkiveä. Se soveltuu hyvin luontoon
ja ympäristöön. Sopii erinomaisesti vanhan
pihan uudistamiseen arvokkaalla tavalla.

Koko
179 x 119 x 60/80 mm
Paino
3,0/4,0 kg/kpl
Menekki 47 kpl/m2
Värit 	harmaa, musta, punainen,
karelia, ruskeanharmaa, pronssi
sekä harmaa-musta sekoitus

Antiikkikivi 60 puolikas••

Yhdistämällä puolikkaan Antiikkikiven
kokonaisiin saat ladontakuviosta eläväisen
ja rytmikkään.

Koko
89 x 119 x 60 mm
Paino
1,5 kg/kpl
Menekki 94 kpl/m2

Antiikkilaatta 60•• 80•••
Koko
Paino
Menekki
Värit

Antiikkilaatta on antiikkituoteperheeseen
kuuluva patinoitu pihakivi, jolla saa näyttävää ja eläväistä pihakiveystä ja joka sopii
myös monenlaisiin kiviyhdistelmiin.

238 x 238 x 60/80 mm
7,8/10,5 kg/kpl
17,7 kpl/m2
harmaa, karelia ja musta

miniantiikki 60••
Koko
Paino
Menekki
Värit

Miniantiikki on antiikkiperheen uusin
tulokas ja on kooltaan 1/4 Antiikkilaatasta.
Se sopii sellaisenaan pihakiveyksen tekoon
ja sitä voi myös käyttää muiden ladontojen
tehostamiseen. Ladontakuvioita voi elävöittää
yhdistelemällä Antiikkikiveä, Antiikkilaattaa
ja Miniantiikkia.

119 x 119 x 60 mm
1,9 kg/kpl
71 kpl/m2
harmaa, karelia ja musta

Värivaihtoehdot. Huom! Eri tuotantoerien värit (sävyt) saattavat
hieman poiketa toisistaan.
Suositeltavaa on käyttää kohteeseen saman tuotantoerän kiviä.

harmaa

musta

punainen

karelia

ruskeanharmaa

pronssi

HUOM! Valitse Pihakivet käyttökohteen mukaan:

• Kevyt liikenne •• Normaali ajoneuvoliikenne ••• Raskas liikenne
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Perinteitä jatkava pihakivi
Mikä on ihanampaa kuin tuntea lämmin kiveys paljaiden varpaiden alla kesäpäivänä. Jatka yhteiseen viihtymiseen tarkoitettuja neliöitä piha-alueelle ja luo sinne
polkuja, lasten leikkipaikka, pergola, grilli- tai auringonottoalue. Päästä mielikuvituksesi valloilleen ja avaa silmäsi uusille, kauniille mahdollisuuksille, jotka
Lakan pihakivillä toteutat helposti ja vaivattomasti.
Roomankivet 60••
Ladontakuvion koko
780 x 1020 mm
Paino
Värit

135 kg/m2
harmaa, punainen,
musta, karelia ja
mustavalkoinen

Huom! Ladonta valmiina
lavakerroksissa.

Yksittäisten kivien koot
178 x 238 x 60 mm
178 x 178 x 60 mm
118 x 238 x 60 mm
118 x 178 x 60 mm
118 x 118 x 60 mm

Lakan Roomankivet pihakivisarjassa on viisi erikokoista kiveä ladottu valmiiksi kerroksittain lavalle.
Elävä lomittainen ladontakuvio on mahdollista asentaa koneellisesti, mikä osaltaan helpottaa
asennustyötä. Kivien kulmat on pyöristetty ja reunoissa on pieni viiste. Pitkät suorat saumat voidaan
hävittää vaihtamalla muutaman reunimmaisen kiven paikkaa.

Loimukivet
Paino
n. 135 kg/m2
Värit 	musta,
mustavalkoinen ja
ruskeavalkoinen

Lakan Loimukivet sarjassa
on kolme erikokoista kiveä
lavalla:
300 x 450 mm x 60 mm 50 kpl
300 x 300 mm x 60 mm 20 kpl
300 x 150 mm x 60 mm 20 kpl

Lakan Loimukivet pihakivisarjassa on kolme erikokoista kiveä ladottu valmiiksi kerroksittain lavalle.
Elävä lomittainen ladontakuvio on mahdollista asentaa koneellisesti, mikä osaltaan helpottaa asennustyötä. Pitkät suorat saumat voidaan hävittää vaihtamalla muutaman kiven paikkaa.

citylaatta 60•• 80•••

Minicity 60••

citykivi 60•• 80•••

Koko
238 x 238 x 60/80 mm
Paino
7,8/10,5 kg/kpl
Menekki 17,7 kpl/m2
Värit 	harmaa, musta, karelia

Koko
119 x119 x 60 mm
Paino
2,0 kg/kpl
Menekki 71 kpl/m2
Värit 	harmaa, musta,
karelia

Koko
179 x 119 x 60/80 mm
Paino
2,9/4 kg/kpl
Menekki 47 kpl/m2

Huom! Pieni reunan pyöristys.
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Huom! Pieni reunan pyöristys.

Huom! Reunaviisteetön.

Roomankivet, harmaa

Loimukivet, musta-valkoinen
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Reikälaatta

Unikivi, harmaa ja musta

Pihakivi, ruskea-valkoinen
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Mukulakivi, musta; Muurikivi, harmaa

mukulakivi 60••

Pihakivi 60••

Katulaatta 80•••

Koko 	180 x 120 x 60 mm, Joensuu
ja Loppi: 420 kpl

Koko
278 x 138 x 60 mm
Paino
5,2 kg/kpl
Menekki 26 kpl/m2

Koko
Paino
Menekki
Värit

180 x 120 x 60 mm ja
90 x 120 x 60 mm, Jalasjärvi: 400 kpl kokonaisia ja
160 kpl puolikkaita

278 x 278 x 80 mm
14 kg/kpl
12,9 kpl/m2
harmaa ja musta

Katukivi 80•••

Koko
278 x 138 x 80 mm
Paino
7 kg/kpl
Menekki 26 kpl/m2

Paino
3 kg/kpl
Menekki 46 kpl/m2

nupukivi 60•• 80•••

unikivi 60•• 80•••

Kotikivi 50••

Koko
138 x 138 x 60/80 mm
Paino
2,6/3,5 kg/kpl
Menekki 52 kpl/m2

Koko
225 x 113 x 60/80 mm Koko
198 x 98 x 50 mm
Paino
3,5/4,8 kg/kpl
Paino
2,2 kg/kpl
Menekki 40 kpl/m2
Menekki 52 kpl/m²		
Värit 	harmaa, musta ja		
musta-valkoinen

reikälaatta•

Nurmikivi 80•••

Koko
400 x 600 x 100 mm
Paino
35 kg/kpl
Menekki 4,16 kpl/m2
Väri 	harmaa

Koko

140 x 140 x 80 mm 			
+ sakarat 25 mm
Paino
5 kg/kpl
Menekki 36,8 kpl/m2
Värit
harmaa, musta

porraskivi

Portaat ovat yksi vaativimmista
piharakenteista. Lakan Porraskivi on
mitoitettu niin että portaan nousuksi
tulee automaattisesti luonteva ja
turvallinen 15 cm ja askelman
etenemäksi 27-32 cm. Portaat on
mahdollista toteuttaa myös Lakka
Antiikkimuurikivellä.

Koko
360 x 360 x 150 mm
Paino
30 kg/kpl
Portaan leveys Porraskivellä
2 kiveä rinnakkain = 720 mm
3 kiveä rinnakkain = 1080 mm
4 kiveä rinnakkain = 1440 mm
Värit
harmaa, musta
Kaikki pihakivet saatavissa seuraavissa
väreissä, ellei muuta mainittu.
Karelian värisissä tuotteissa on mustia,
punaisia ja punamustia kiviä.
uutuusväri! Ruskea-valkoinen
saatavana tilaustuotteena.

harmaa

musta

punainen

karelia

ruskeavalkoinen
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Suloisen somat kaarteet
Kauniisti ja luonnollisesti kaartuva polku sekä viehkeät ympyrä- ja
kaarimuodot luovat pihalle pehmeyttä ja siististi pihakiveyksellä ympäröity kaivonkansi viimeisteltyä jälkeä. Klassikko kaarrekivi on suunniteltu nimenomaan niitä varten. Yhdistä kaarteiden sulavuus suoraviivaisempaan kiveykseen ja saat pihallesi uskomattoman monimuotoisen
kokonaisuuden!
klassikko
kaarRekivi 60••
Koko
115 x 110 x 60 mm
Paino
1,5 kg/kpl
Menekki 91 kpl/m2
Värit 	harmaa, punainen,
musta ja karelia

klassikkokivi 60••
Koko
172 x 115 x 60 mm
Paino
2,7 kg/kpl
Menekki 50 kpl/m2
Värit 	harmaa, punainen,
musta ja karelia

klassikko
neliökivi 60••

Koko
115 x 115 x 60 mm
Paino
1,8 kg/kpl
Menekki 76 kpl/m2
Värit 	harmaa, punainen,
musta ja karelia

Klassikkokivi, musta;
Nurmikon reunakivi, harmaa

Klassikko neliökivi, punainen

Katso ladontakuvioita: www.lakka.fi
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Antiikkikivi ja antiikkikivi puolikas, karelia
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Kuviolaatta,karelia

BL-305 ja Kotikivi, harmaa ja musta
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Loimulaatta, grafiitti

Luontevan helpot laatat
Nopeaa, helppoa ja näyttävää! Suosituilla Lakan laatoilla saat suurenkin
piha-alueen käden käänteessä valmiiksi ja ne sopivat saumattomasti yhteen myös pihakivien kanssa. Lopputulos on silmiä hivelevä, mutta silti
helppohoitoinen, käytännöllinen ja kestävä. Laatat ovat oivallisia polkuihin, patioihin ja terasseihin. Ne sopivat myös sokkelin viereen.

loimulaatta •

BL-305 •

BL-305 urallinen •

Koko
Paino
Menekki
Värit

Koko
Paino
Menekki
Värit

300 x 300 x 50 mm
11 kg
11,1 kpl/m2
harmaa, punainen, musta

Koko
Paino
Värit

Koko
Paino
Värit
Menekki

300 x 300 x 80 mm
17 kg
harmaa, punainen
11,1 kpl/m2

BL-405 •

pb-304 •

Koko
Paino
Värit
Menekki

400 x 400 x 50 mm
19 kg
harmaa, punainen, musta
6,25 kpl/m2

Koko
300 x 300 x 40 mm
Paino
8,5 kg
Värit 	luonnonsora, mustavalkoinen

Koko
Paino
Värit
Menekki

490 x 490 x 50 mm
29 kg
harmaa, punainen, musta
4 kpl/m2

Koko
400 x 400 x 45 mm
Paino
17 kg
Värit 	luonnonsora, mustavalkoinen, punagraniitti

Koko
Paino
Värit
Menekki

590 x 590 x 60 mm
50 kg
harmaa
2,87 kpl/m2

Koko
490 x 490 x 50 mm
Paino
29 kg
Värit 	luonnonsora, mustavalkoinen, punagraniitti

400 x 400 x 45 mm
17 kg
6,25 kpl/m2
harmaa ja grafiitti

Loimulaatan pintakuvio muistuttaa
luonnonkiveä.

kuviolaatta 305 •
Koko
Paino
Menekki
Värit

300 x 300 x 50 mm
11 kg
11,1 kpl/m2
harmaa, musta, karelia

Kuviolaatoilla voi tehdä perinteistä,
monimuotoista ja helppohoitoista
”luonnonkivilaatoitusta” nykyaikaisin keinoin.

kuviolaatta 405 •
Koko
Paino
Menekki
Värit

400 x 400 x 50 mm
19 kg
6,25 kpl/m2
harmaa, karelia

BL-308 •••

BL-505 •

BL-606 •

300 x 300 x 50 mm
11 kg
harmaa, punainen, musta

pb-404 •

pb-505 •

Värivaihtoehdot.
Huom! Eri tuotantoerien värit (sävyt) saattavat hieman poiketa toisistaan.

harmaa

musta

punainen

luonnonsora

mustavalkoinen

punagraniitti
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lohkomuurivalaisin
Koko
385 x 90 x 95 mm
Paino
2,1 kg
Väri
musta
Kanta G23, lamppu PL 11 W (sisältyy)

Valaisin soveltuu Lakka Lohkomuurikivien mitoitukseen ja tulee reikäkiviparin
isomman kiven kohdalle.
Huom! Soveltuu myös aitarakenteeseen,
koska muurin toinen puoli jää ehjäksi.
Lohkomuurikivi, harmaa; Lohkomuurivalaisin

antiikkimuurivalaisin
Koko
360 x 170 x 145 mm
Paino
2,9 kg
Väri
musta
Kanta 2 x E27, lampun maksimipituus
119 mm, teho max 2 x 40 W (eivät sisälly)
Valaisin soveltuu suoraan Lakka Antiikkimuurikivi sileän, Antiikkimuurikivi lohkon
ja Citymuurikiven mitoitukseen. Valaisin
korvaa yhden muurikiven.
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Antiikkimuurikivi sileä, musta;
Antiikkimuurivalaisin

Antiikkimuurikivi lohko, musta

Monimuotoisuutta
muureilla ja portailla
Muurit, portaat ja pengerrykset ovat hyvä ratkaisu rinnetontin pihaan, mutta ne
antavat myös tasaiselle pihalle uudenlaista ryhtiä. Muurikivistä teet kätevästi
myös portaat ja helppohoitoisen kukkapenkin reunat ja ne sopivat yhteen pihakivien ja –laattojen kanssa. Yhtenäisen tyylikkään kokonaisuuden viimeistelet
yhteensopivilla muurivaloilla, jotka tuovat tunnelmaa pimeneviin iltoihin.

antiikkiMuurikivi
lohko

antiikkiMuurikivi
sileä

citymuurikivi
sileä/lohko

Koot
kokonainen 180 x 360 x 150 mm
kulmaharkko 180 x 360 x 150 mm
puolikas harkko 180 x 180 x 150 mm
Paino
22 kg/kpl
Menekki 18,5 kpl/m2
Värit	harmaa, musta ja karelia

Koko
180 x 360 x 150 mm
Paino
22 kg/kpl
Menekki 18,5 kpl/m2
Värit	harmaa, musta ja karelia

Tiedot ja saatavuus kuten
Antiikkimuurikivellä

Antiikkimuurikivillä saat pihaasi rouhean, ajan saatossa kauniisti
vanhentuneen muurin ja Citymuurikivellä puolestaan selkeitä ja suoraviivaisempia linjoja. Tuotteet soveltuvat muureihin, joiden suositeltava enimmäiskorkeus on 750 mm. Tarvittaessa kivet voi liimata toisiinsa säänkestävällä
saneerauslaastilla tai kiviliimalla. Kaarevat osat tehdään sahaamalla.

Muurikivi
Koko
300 x 360 x 80 mm
Paino
19 kg/kpl
Menekki 21 kpl/m2 (halkaisemattomia kiviä)
Värit	harmaa, musta ja karelia

300 mm
80 mm

Lavalla 16 suorareunaista ja 24 vinoreunaista kokonaista kiveä. Muurikivi
halkaistaan työmaalla, jolloin saadaan kaksi lohkopintaista muurikiveä.

180 mm

m

100 m

Lohkomuurikivi
Valmiiksi lohkaistu

Koko 	reikäkivi: 480 x 200 x 100 mm
kansikivi: 480 x 200 x 100 mm
välikivi: 80 x 200 x 100 mm
Paino 	reikäkivipari Joensuu 18 kg,
reikäkivipari Jalasjärvi ja Loppi 21 kg,
kansikivipari 24 kg
Menekki 17,8 kiviparia/m2		
Etenemä 560 mm/ kivipari
Värit
harmaa, musta, karelia
Massa- Joensuu 54 l/m²,		
menekki Jalasjärvi ja Loppi 34 l/m²

Reikäkivipari

Kansikivipari

Valmiiksi lohkaistu muurikivi on helppo ja nopea
asentaa. Kiven toinen puoli on sileä, jolloin kumpikin
puoli on julkisivukelpoinen. Myös kulmat syntyvät
näppärästi. Rakenne voidaan raudoittaa pystysuuntaan ja pystyreiät valetaan täyteen betonia korkeissa
seinämissä. Kansikivi viimeistelee muurin ulkonäön.

m

280 m

m

Lohkopäätykivi

Lohkopäätykivi

560 m

<< Päädyn muotoilun ansiosta muuriin saadaan tehtyä 45° kulma
muurikiveä kääntämällä.
 0° kulma tehdään leikkaamalla
9
välikivestä yksi sakara pois. >>
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Ryhtiä reunakivillä
Ryhdistä, rajaa ja viimeistele pihasi käytävät, patiot ja pihatiet reunakivillä. Samalla estät nurmikon leviämistä pihakivien saumoihin. Unelmoitko helppohoitoisesta ja huolitellusta pihasta? Tutustu Lakan valikoimaan ja toteuta se!
nurmikon reunakivi
Koko ja paino
135 x 80 x 600 mm, 16 kg/kpl
135 x 80 x 300 mm, 8 kg/kpl
Värit harmaa, punainen,
musta, ruskea

Rasikivi
Koko
Paino
Värit

220 x 110 x 80 mm
4,2 kg/kpl
harmaa, punainen, musta

Päätynivelen ansiosta
kaaret voi tehdä
samalla kivellä.

Päätynivelen ansiosta
kaaret voi tehdä
samalla kivellä, kuten
Nurmikon reunakivellä.

Upotettavat
reunakivet

liimattavat
reunakivet

Koko ja paino
300 x 170 x 1000 mm
110 kg/kpl

Koko ja paino
80 x 130 x 1000 mm, 20 kg/kpl
120 x 130 x 1000 mm, 34 kg/kpl
160 x 130 x 1000 mm , 44 kg/kpl

Saatavana myös tarvittavat kaaret ja soviteosat.

Vesikourujen, Vesikourun kuppien sekä Kourulaattojen avulla luot sadevesille uomia ja
ohjailet niitä haluttuun suuntaan. Ne sulautuvat luontevasti muuhun laatoitukseen.
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vesikouru

vesikourun kuppi

kourulaatta 80/65

Koko
125 x 100 x 500 mm
Paino 15 kg/kpl
Ulkoleveys 180 mm
Väri	harmaa

Koko
300 x 300 x 100 mm
Paino 15 kg/kpl
Väri	harmaa

Koko
240 x 240 x 80/65 mm
Paino
9,2 kg/kpl
Värit	harmaa, punainen, 		
musta, karelia

Kourulaatta, musta

Roomankivet, musta;
Nurmikon reunakivi, musta

Antiikkikikivi, pronssi ja harmaa; Nurmikon reunakivi, harmaa
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Antiikkikikivi, pronssi, punainen ja harmaa; Nurmikon
Tähän tieto
reunakivi,
kuvanharmaa
kivistä

Näin asennat Lakka Pihakivet
Lakka Pihakivet voit asentaa itse. Ohjeitamme seuraamalla saat siistin kiveyksen, joka on
pitkäikäinen. Muista suojaimien käyttö asennuksessa! Kivipohjaisissa tuotteissa on luontaisia värieroja. Yhdistä asentaessasi kiviä eri lavoilta tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.

Pohjatyöt
routiva maa
2

1

3
4
1. Kivettävä alue mitataan ja merkitään maastoon. Pohjatyöt ja routaeristykset tehdään
tulevaa kiveystä laajemmaksi. Kaivettu alue täytetään kantavilla maa-aineksilla, soralla tai murskesoralla. Kantavan kerroksen maa-ainekset
tasataan ja tiivistetään 20 cm:n kerroksin täryttämällä. 80-100 kg:n tärytin käy myös kiveyksen
tiivistämiseen viimeistelyvaiheessa.

2. Kantavan kerroksen päälle levitetään noin 3
cm:n asennushiekkakerros hienoa hiekkaa tai
kivituhkaa, raekoko esim. 0-8 mm. Asennushiekkakerros tasataan suoran oikolaudan avulla.

6
7

8

10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3. Kivien latominen aloitetaan kiinteästä rakenteesta. Asennus tehdään valmiilta päällystepinnalta. Liikkumista asennushiekalla tulee välttää.
Pihakiveys vaatii usein kivien leikkaamista.
Helpoimmin leikkaaminen onnistuu giljotiinityyppisellä katkaisulaitteella. Tasaisemman
leikkauspinnan saa timanttiterällä varustetulla
kulmahiomakoneella tai kivisahalla.

5

4. Linjalanka varmistaa kiveyksen saumojen
suoruuden. Lankaa käytetään apuna koko
ladontatyön ajan. Tarvittavat oikomiset tehdään
välittömästi.

reunatuki
kiveys
asennushiekka (0–5 mm)
murske (0–32 mm)
maakostea betoni
karkea hiekka
routaeriste
salaojasora
salaoja
pohjamaa

9

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.

5. Reunakivet tukevat ja viimeistelevät kiveyksen. Kivet ja laatat kannattaa latoa useasta
lavasta samaan aikaan mahdollisten sävyerojen
tasaamiseksi.

6. Valmis kiveys saumataan hienolla hiekalla.
Hiekka harjataan kiveyksen saumoihin ja lopuksi
valmis kiveys tiivistetään täryttimellä. Tärytyksen
jälkeen saumoihin harjataan tarvittaessa lisää
saumaushiekkaa. Huom. laatoista tehtyä kiveystä ei tärytetä!

Huom! Eri tuotantoerien värit (sävyt) saattavat hieman poiketa toisistaan.

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.
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Kaikki perustuksista viimeistelytuotteisiin
Lakan Betoni Oy on kotimainen vuonna 1965 perustettu perheyritys.
Tuotamme kiviainespohjaisia rakennustarvikkeita ja niihin liittyviä
palveluita asiakkaittemme tarpeisiin. Lakka-tuoteperheeseen kuuluvat
kivitalot, harkot, pihakivet, laastit, tasoitteet, elementit ja valmisbetoni.
Tuotantolaitoksemme sijaitsevat ympäri Suomea viidellä paikkakunnalla: Joensuussa, Lopella, Forssassa, Jalasjärvellä ja Varkaudessa.
Lakka-tuotteita myyvät jälleenmyyjät kautta maan.
Tuotteidemme laatua valvoo Inspecta Sertifiointi Oy. Lakan Betoni Oy
on ISO 9001 ja ISO 14001 sertifioitu yritys. Kaikki Lakan Betonin tuotteet ovat CE-merkittyjä.

Asiakaspalvelunumerot ja tilaukset:
Itä-, Kaakkois-, Keski- ja Pohjois-Suomi ..........puh. 0207 481 252, myynti.joensuu@lakka.fi

Etelä- ja Lounais-Suomi..........................................puh. 0207 481 320, myynti.loppi@lakka.fi

Länsi-Suomi, Pohjanmaa..........................................puh. 0207 481 295, myynti.jalasjarvi@lakka.fi

Tekninen neuvonta:

Laastit ja tasoitteet ....................................................puh. 0207 481 287
Betonituotteet..............................................................puh. 0207 481 286

Operaattori veloittaa 0207 -yritysnumeroihin soittamisesta: Lankapuhelimesta soitettaessa 8,21 snt/puhelu + 6,9 snt/min. Matkapuhelimesta soitettaessa 8,21 snt/puhelu + 14,90 snt/min
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