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Pihakivet

Kestävät ja tyylikkäät kiviratkaisut tekevät pihastasi yksilöllisen ja helppohoitoisen. Kivi on luonnon oma materiaali, joka säilyttää 

tyylinsä ja muotonsa usean sukupolven ajan. Pihakivien avulla luot kotiisi oikeanlaista tunnelmaa ja lisää tilaa leppoisaan yhdessä-

oloon. Ohenmäen Soran pihakivivalikoimasta löydät juuri sinun kotisi ilmeeseen sopivan ratkaisun. Meiltä saat niin pihakivet, pihalaa-

tat, muurikivet kuin reunakivetkin – helposti ja edullisesti. asiantuntijamme auttavat mielellään suunnittelussa ja rakentavat koko-

naisuuden, joka vastaa toiveitasi mahdollisimman hyvin. ammattitaitoinen kuljetuspalvelumme huolehtii pihakivien toimituksesta.

Käytämme valmistamissamme pihaki-

vissä ainostaan omia kiviaineksiamme, 

mikä takaa optimaalisen raaka-aine-

koostumuksen jokaiselle tuotteellemme.  

Kaksikerroksinen rakenne ja 80 milli-

metrin paksuus auttavat kestämään 

myös kovaa kulutusta ja vaativia sää-

olosuhteita.
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KivenKOvaa TyyliTajua 
pihasi parhaaksi

Pieni neliö iso neliö

uniiso tori Sauva

Koko: 278 x 278 x 80 mm
Paino: 14,0 kg/kpl
Menekki: 13 kpl/m2

Koko: 138 x 138 x 80 mm
Paino: 3,5 kg/kpl
Menekki: 52 kpl/m2

Koko: 225 x 112,5 x 80 mm
Paino: 4,8 kg/kpl
Menekki: 39 kpl/m2

Koko: 208 x 68 x 80 mm
Paino: 2,7 kg/kpl
Menekki: 68 kpl/m2

Koko: 278 x 138 x 80 mm
Paino: 7,0 kg/kpl
Menekki: 26 kpl/m2



Kaikki pihakivemme on saatavilla yllä esiteltyinä värivaihtoehtoina. Pihalaatoista, reunakivistä ja muurikivistä on saatavilla rajoi-

tettu värivalikoima. Painetut sävyt ovat viitteellisiä, eivätkä ne välttämättä vastaa tuotteiden oikeita sävyjä.
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Pihalaatat

reunakivet

Muurikivet

Pihalaatat ovat mainio ratkaisu silloin, kun laatoitettavalta alueelta ei vaadita 

suurta rasituksen kestävyyttä. hyviä esimerkkejä ovat kooltaan pienet käytävät 

ja oleskelutilat.

Reunakivillä rajaat eri kokonaisuudet kätevästi ja näyttävästi, ja tuot samalla 

ryhtiä koko pihan olemukseen. Reunakiviä on saatavilla useissa eri mitoissa – 

asiantuntijamme auttaa löytämään sopivimman vaihtoehdon.

Muurikivien avulla pystyt rakentamaan näyttäviä kokonaisuuksia ja antamaan 

pihallesi persoonallisen ja tasokkaan yleisilmeen. valmiiksi lohkotut lohko-

muurikivet on helppo asentaa. valikoimastamme löytyy myös Muurikiviä, 

jotka voit lohkoa halutessasi itse.

lohkoMuurikivi
Koko: 480 x 200 x 100 mm ja perhososa/liitososa 80 x 200 x 100 mm
Menekki: n. 18 kpl/m2

harMaa Punainen Mustaruskea PunaMusta

Koot: 300 x 300 x 50 mm, 400 x 400 x 50 mm, 500 x 500 x 50 mm
Värit:  harmaa, punainen

Muurikivi
Koko: 300 x 400 x 80 mm
Menekki: n. 21 kpl/m2



iisalmi
Kuopiontie 679

74520 iisalmi

Puhelin 017 744 221

Faksi 017 744 251

ohenmaensora@co.inet.fi

Ohenmäen Sora Oy on vuonna 1955 perustettu betonialan yritys, jonka tuote-

sektoriin kuuluvat valmisbetoni, kunnallistekniset tuotteet ja ympäristötuotteet. Reilun 

50 vuoden aikana toiminta on siirtynyt soran myynnistä valmisbetonin ja betoni-

tuotteiden valmistukseen. Ohenmäen Soran tuotantolaitokset sijaitsevat iisalmessa 

ja Kiuruvedellä. Ohenmäen Sora on säilynyt perheyrityksenä koko elinikänsä ajan ja 

toimii tällä hetkellä jo kolmannessa sukupolvessa. yritys työllistää noin 20 henkeä.

kiuruVesi
Kalliokyläntie 15

74700 Kiuruvesi

Puhelin 017 753 224

Faksi 017 753 225

kimmo.vaak@ohenmaensora.fi

Ohenmäen sora Oy 
jo 50 vuotta rakentajien palveluksessa

Yhteydenotot ja  
tarjouspyynnöt

heidi vaak
040 766 1806
heidi.vaak@ohenmaensora.fi

henri vaak
040 844 1271
henri.vaak@ohenmaensora.fi

kimmo vaak
0400 860 335
kimmo.vaak@ohenmaensora.fi

www.ohenmaensora.fi

tiililadonta

iso tori

(278 x 138 mm)

Parkettiladonta

iso tori

(278 x 138 mm)

kalanruotoladonta 

iso tori

(278 x 138 mm) 

roomalainen ladonta
iso tori, Pieni neliö ja iso neliö
(278 x 138 mm, 138 x 138 mm, 278 x 278 mm)

neliöladonta 
Pieni neliö ja iso neliö
(138 x 138 mm, 278 x 278 mm)

Parkettiladonta
Sauvakivi
(208 x 68 mm)

tiililadonta
uni
(225 x 112,5 mm)

Parkettiladonta
uni
(225 x 112,5 mm)

kalanruotoladonta
uni
(225 x 112,5 mm)


