
HB-Pihapäällysteet



HB-pihapäällystevalikoima   tarjoaa

mielikuvituksellesi monimuotoisia ja 

värikkäitä virikkeitä! Yhdistele muotoja, 

värejä ja kuviointeja, löydä pihasi luon-

ne ja tee tyylikäs ja toimiva kokonaisuus. 

HB-pihapäällystetuotteilla se kestää niin 

katseet kuin ajan ja olosuhteiden vaati-

mukset. Tervetuloa tutustumaan tuote-

valikoimaan, jolla luot pihallesi yksilöl-

lisen ilmeen.
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Rauha. Tuulen lempeä 
lämpö heilauttaa hiuksiasi. 
Kesä tuo puutarhan tuoksut 

kotiin. Ja piha on koti.

HB-Pihakivet ja HB-Pihalaatat, sivut 6-111



Nauti luovuudesta.



HB-Pihakivet säilyttävät värikkyytensä vuodesta toiseen. Tutustu vaihtoehtoihin ja väreihin ja suunnittele elämäsi 

piha; löydät mallistostamme varmasti oikeat kivet. Runsaan pihakivimalliston lisäksi saat valikoimastamme pi-

hatielle ja suurten julkisten kohteiden rakentamiseen soveltuvat paksummat katukivet. HB-Pihakivillä onnistut!

Katso
HB-Pihakivien

ladontamalleja
 sivuilta 20-21
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Klassisen kaunis patina.



HB-Patinoidut pihakivet edustavat tuttua HB-laatua. Kestävällä, patinointiviimeistellyllä kivellä saat pihaasi klas-

sista arvokkuutta. Patinoidut pihakivet on valmiiksi vanhennettu tunnelmallisen eläväpintaisiksi. Kooltaan vaih-

televasta, toisiinsa lomittuvasta Roomalaiset pihakivet -sarjasta luot tyylikkään ja uskottavan pinnan pihallesi. 

Katso
Patinoitujen 

pihakivien mallisto
 sivulta 21
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Kestää  käytön, kestää katseen.



HB-Pihalaatat tarjoavat laajan valikoiman luonnollisia ja kauniita värisävyjä. Mikä mukavinta, betonilaattapihal-

la on miellyttävä kulkea ja sitä on kiva katsella. Laatta sopii pihaan, käytäville ja puutarhaan. HB-pihalaatoitus 

antaa pihalle sen arvon mukaisen, viimeistellyn ulkonäön. Lisäksi laattapinta on helppo pitää siistinä, se kes-

tää sekä kulutusta että katseita, eikä ole liukas. Piha on tehty elämää varten!

HB-Pihalaatta
-mallisto esillä

 sivulla 23

10 11





Parhaat ystävät koolla, 
tästä tulee upea ilta! 

Tänään lähdetään oikein 
kunnolla ulos syömään. 

Omaan pihaan.

HB-Vallikivet ja HB-Muurikivet, sivut 14-19



Turvallinen valinta

HB-Vallikiven 
lukitusmekanismi kytkee 

kiven tukevasti pontilla ylös, 
alas ja molemmille 

sivuille!   

Varma ja edustava.



HB-Vallikivi on varma ratkaisu kaltevien pihojen ja rinteisten alueiden porrastamiseen. Korkeuserot muun-

tuvat näyttäviksi kokonaisuuksiksi sekä yksityisissä pihoissa että julkisilla alueilla – HB-Vallivalaisimen ja elä-

vän sekaladonnan kaltaisia upeita mahdollisuuksia unohtamatta. HB-Vallikivistä valmistuvat kätevästi 

myös kukkapenkit sekä istutusalueita rajaavat vallit, aidat ja suoja-aitaukset.

Monipuolinen
HB-Vallikivi 

-mallisto
 sivulla 22
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Monipuolinen Vallikivi



HB-Vallikivessä on nimensä veroista tukevuutta ja turvallista tunnelmaa! Monipuolisesta Vallikivi-mallistosta 

teet myös näyttäviä porrastuksia ja portaita. HB-Vallivalot tuovat tunnelmaa ja turvallisuutta pihalla liikkumi-

seen. HB-pylväskivillä voit vahvistaa aitojen ja niiden kulmausten rytmiä ja klassista ryhdikkyyttä. 

HB-Vallivalot
ja  HB-Vallimuuri

-mallistot
 sivulla 22
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Kotini on linnani.



Katso
HB-Muurikivien

mallisto
 sivulta 23

HB-Muurikiven ajaton muoto ja elävän näköinen pinta soveltuvat erinomaisesti pihasi pengerryksiin, aitaan tai vaik-

kapa istutusaltaan rakentamiseen kukille ja pensaille. Pihasi saa nopeasti ja helposti uuden muodon, joka takaa 

luonnollisuudellaan kestävää kauneutta pitkälle tulevaisuuteen. Ja mikä parasta, HB-Muurikiven avulla rakentami-

nen on helppoa ja nopeaa.
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PIHAKIVET

Aukiokivi
138x138x60 mm

(10 m2/lava)

Eurokivi
196x98x60 mm
(11,1 m2/lava)

Torikivi
278x138x60 mm

(10 m2/lava)

Perinnekivi
115x115x60 mm

(9,6 m2/lava)

Perinnekivi
172x115x60 mm

(10 m2/lava)

Perinnekivi
suuri kaarre 110,5x115x60 mm

pieni kaarre 110x86x60 mm
Toimitus samassa lavassa.

Unikivi
225x112,5x60 mm

(10,3 m2/lava)

Pihakivien
värit:

harmaa

punainen

musta

karelia

Torilaatta
278x278x60 mm

(128 kpl/lava)

HB-Pihapäällystemallisto

LADONTAMALLEJA

Yhdistele
luovasti eri kiviä
- tee oman näköisesi 

piha!

Torikivi parkettiladonta Unikivi tiililadonta Torikivi kalanruotoladonta

Värit: karelia, punainen, musta, harmaa

Perinnekiven tiililadonta

HB-Hulekivi
118x118x80 mm (140x140 peittoala)

värit: musta ja harmaa

UUTUUS HB-Hulelaatta
280x280x80 mm

värit: musta ja harmaa

UUTUUSUSS HB-HulelaattP i ki i

Torikivi, aukiokivi ja torilaatta



Perinnekivi
suuri kaarre 110,5x115x80 mm

pieni kaarre 110x86x80 mm
Toimitus samassa lavassa.
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KATUKIVET

Perinnekivi
115x115x80 mm

(7,2 m2/lava)

Perinnekivi
172x115x80 mm

(7,5 m2/lava)

Aukiokivi
138x138x80 mm

(7,5 m2/lava)

Torikivi
278x138x80 mm

(7,5 m2/lava)

Torilaatta
278x278x80 mm

(96 kpl/lava)

Roomalainen pihakivisarja 
7 kiven kokonaisuus

(8,5m2/lava)

j

PATINOIDUT PIHAKIVET

Patinoitu Patiokivi
3 kokoa, neljä väriä

Patinoidut-patiokivisarja
(Patiokivi iso, Patiokivi ja Patiokivi pieni)

105x140x60 mm

210x140x60 mm

280x140x60 mm

Patinoitu Aukiokivi
138x138x80 mm

(7,5 m2/lava)

Patinoitu Torikivi
278x138x80 mm

(7,5 m2/lava)

PPatinoitu Torikivi i i i ki i

Torikivi ja torilaatta Torikivi/aukiokivi kehäladonta Patinoitu patiokivisarja  (3 kiven sarja) Laatta+noppakiviRoomalainen ladonta

www.hb-betoni.fi 
Katso tarkemmat kivitiedot: 

Värit: karelia, punainen, musta, harmaa

Värit: karelia, punainen, musta, harmaa
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Perinnekivi
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HB-Vallikivi
normaalikivipari

630x215x100 mm

(56 paria/lava)

HB-Vallikivi
kansipäätykivi

215x215x100 mm

(60 kpl/lava)

HB-Vallikivi
kansikappalepari

630x215x100 mm

(40 paria/lava)

HB-Vallikivi
Pylväskivet

5 eri kiven tuoteperhe

Värivaihtoehdot:

harmaa ja musta

HB-Vallikivi
päätykivi

215x215x100 mm

(60 kpl/lava)

HB-Vallikivi ja HB-ISOvallikivi

Kiviparin etenemä eli 

hyötypituus 580 mm.kpl/lava) h öt itpl/lava) hyötypituus 580 mm.

HB-ISOvallikivi
normaalikivipari

630x215x200 mm (24 paria/lava)

HB-ISOpäätykivi
215x215x200 mm (40 paria/lava)

UUTUUS 
HB-ISO kansikivi

500x260x70 mm

värit: musta ja harmaa

HB-ISO kansilevy
900x260x50 mm

värit: musta ja harmaa

VALLIKIVET

HB-Vallivalo
160x98x185 mm

myös ritiläversio

sis. 1,5W LED-polttimon

HB-Kristallivalo
160x98x185 mm

sis. 1,5W LED-polttimon

Luomi pieni / iso
160x98x90 mm

160x198x190 mm

sis. 1,5W LED-polttimon

Ritilä iso
160x198x190 mm

sis. 1,5W LED-polttimon

UUTUUS Juhla
160x225x215 mm

sis. 1,5W LED-polttimon

Kellokytkin
160x198x190 mm

Ajastinkello, lukittava 

rosterikansi

Vallipistorasia
160x198x190 mm

Väri: harmaa

HB-Vallivalo
 2-puoleinen
160x98x190mm

sis. 2 kpl 1,5 W:n LED-poltt.

VALLIVALAISIMET
HB-valaisimien värit: RST-rosteri tai musta.

HB-Kristallivalossa värinä kristallimuovi 

HB-Vallivalo Juhla: rungon väri harmaa, häikäisysuoja RST

Luomi pien Ritilä iso UUTUUS Juhla

Vallikivivärit: harmaa, musta, 

punainen ja karelia=punamusta

HB-Vallikivi HB

Kulmakivi

280x280x200 mm

Välikivi

280x280x200 mm

Yläkivi

280x280x200 mm

Päätykivi

280x280x200 mm

Hattukivi

320x320x70 mm

j

Kellokytkin

UU



HB-Muurikivi
300x159x80 mm (64 paria/lava)

Värit: musta ja harmaa

HB-Muurikivi
kulmakappale (48 paria/lava)

HB-reunakivet
400x60x120 mm,  (180 kpl/lava)

Värit: musta, harmaa, punainen ja karelia

UUTUUS  HB-ISOreunakivet
600x80x250 mm,  (48 kpl/lava)

Värit: musta, harmaa, punainen ja karelia

HB-porraslaatta
600x300x70 mm (48 kpl/lava) ja 

600x150x70 mm 96 kpl/lava)

Värit: harmaa, musta ja punainen

HB-Kakspuolilaatta
300x300x55 mm, (120 kpl/lava)

HB-Eurolaatta
196x196x60 mm, (216 kpl/lava)

HB-Betonilaatat
400x400x50 mm, (72 kpl/lava)

500x500x50 mm, (44 kpl/lava)

HB-pesubetonilaatta
300x300x30 mm (176 kpl/lava), 300x300x50 mm (112 kpl/lava), 

400x400x45 mm (81 kpl/lava)

Punainen
graniitti

Valkoinen
kalkkikivi

Harmaa
graniitti

Luonnonsora

Musta
graniitti

Musta/
valkoinen

Puna/
valkoinen

PIHALAATAT

HB-porraslaattal
HB ki t UTUUS HB ISO k HB-Kourulaatta

250x210x80 mm  (kouruosa 20 mm syvä)
värit: musta ja harmaa

HB Kourul

Neliö
Noppakivet verkossa, lohkottu

n. 50 x 50 x 3 cm

1/4 ympyrä/neliö
Noppakivet verkossa, lohkottu. 

Vaalean harmaa tai tumman harmaa.

 50 x 50 x 3 cm

Noppakivi
Myllytetty luonnonkivi, harmaa

n.100 x 100 x 100 mm

Nupukivi
Myllytetty matala nupukivi, tum. harmaa

n.13-14 x 22 x 6 cm

Nurmikon reunakivi
Lohkottu nurmikon reunakivi R6/7, tum.harmaa

n. 6/7 x 15 x 50 cm

Noppakivi
Lohkotut luonnonkivi, harmaa

n.100 x 100 x 100 mm

N liöNurmikon reunakivi

harmaa harmaa harmaamusta/harmaapunainen punainen punainenkarelia kareliamusta musta musta

GRANIITTI- JA LUONNONKIVET
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HB-Betonilaatat



HB-Betoni on viiden tähden betonituottaja, 
joka tarjoaa laadukkaat tuotteet ja luotet-
tavat toimitukset. Pitkä, jo 50 vuoden ko-
kemus sekä perheyrityksen ihmisläheinen 
palvelu luovat vakaan pohjan meidän ja 
asiakkaidemme väliselle yhteistyölle. Toi-
mintaamme ohjaavat ISO 9001:2008 ja ISO 
14001:2004 -laatujärjestelmät.

Korkeatasoisia erikoistuotteita

Valmistamme pihatuotteita, harkkoja, mosaiikki-
betonilaattoja, portaita sekä valmisbetonia. Tytär-
yhtiömme HB Kivitalot Oy markkinoi pientalopa-
kettiratkaisuja kevytsora- ja betoniharkoista.

HB-Betoniteollisuus Oy:n palveluksessa on n. 150 
henkilöä. Tehtaamme sijaitsevat Jyväskylässä ja 
Somerolla. Suomen lisäksi toimitamme tuottei-
tamme Ruotsiin, Viroon ja Venäjälle.

Viiden Tähden
betonituottaja

M
1 

/ 0
41

3 
/ 1

5 
00

0

HB-BETONITEOLLISUUS OY
Laastitie 1  I  40320 Jyväskylä  I  Puh. 020 788 1800, Fax (014) 617 400

www.hb-betoni.fi 

HB-Betoniteollisuus Oy kuuluu perustajajäsenenä yhteiseurooppalaiseen Blockmasters Association -nimiseen järjestöön, joka on jäsen-
yritystensä yhteinen tuotekehitykseen, tekniseen tietojenvaihtoon ja tuotteiden kaupallistamiseen keskityttynyt yhdistys.




