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LATTIA:TK-280 TULIKIVI CLASSIC
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Kivi, puu, pellava – aidot luonnonmateriaalit kuuluvat ihmisen elinympäristöön sen 
luonnollisena osana. Niissä viehättävät aitous, juurevuus ja kotoisuus. Luonnonma-
teriaalien pinta on elävää ja vaihtelevaa. Niiden omaleimainen kauneus antaa tiloihin 
lämpöä ja tunnelmaa.

Ikiaikainen kivi tuo sisustukseen ajattomuutta. Se kestää käytössä ja säilyttää arvon-
sa. Tyylikkäillä kivipinnoilla voi myös lisätä asunnon myyntiarvoa.  

Valitse kiven mieluisin sävy
Luonnonkivi on kotonaan niin keittiössä, kylpyhuoneessa, saunassa kuin muissakin 
kodin tiloissa. Löydämme kanssasi joka kohteeseen sinne parhaiten sopivat kivet.

Kivilajeja löytyy moneen makuun, ilmeikkäämmästä hillittyyn. Sävyissä ja kuoseissa 
on kymmeniä vaihtoehtoja. Erilaisilla hionnoilla ja käsittelyillä kivi taipuu monenlaisiin 
kohteisiin: työtasoiksi, seinä- ja lattialaatoiksi, ikkunalaudoiksi, pylväiksi tai vaikka 
portaiden laatoituksiin. Oikean materiaalin valinta riippuu aina käyttötarkoituksesta.

Valmistamme luonnonkivituotteita muun muassa vuolukivestä, graniitista, marmo-
rista, kalkkikivestä ja travertiinista. Kivimosaiikeilla pintoihin saa lisää struktuuria. 
Valikoimaamme kuuluvat lisäksi komposiittikivestä valmistetut ja keraamiset tasot, 
jotka muistuttavat ulkonäöltään marmoria.

Monipuoliseen valikoimaamme voit tutustua osoitteessa www.tulikivi.fi. Tulikivi Stu-
diossa pääset itse katsomaan ja koskettamaan kivinäytteitä. Samalla saat myyjiltäm-
me ammattiapua juuri sinulle sopivan kiven ja värin valintaan.

Kivellä luonnon 
kauneutta kotiin

Tulikivi tuntee kiven

Laatat & mosaiikit

Tasot

Luonnonkiven hoito
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Juuret kotimaisessa vuolukivessä
Vuolukivi tunnetaan Pohjolan ihmekivenä, jonka lämmönvaraus- ja muuntautumiskyky ihas-
tuttaa maailmalla. Tulikiven juuret ovat syvällä vuolukiven jalostuksessa. Oma louhoksemme 
sijaitsee Pohjois-Karjalan Juuassa. Sieltä saamme materiaalin kotimaisiin vuolukivituotteisiim-
me. Sisustuskivien lisäksi valmistamme vuolukivestä takkoja, kiukaita ja ruoanlaittoastioita.

Vuolukiven ulkonäköä voi muuttaa erilaisilla pintakäsittelyillä. Vesityöstökoneellamme saam-
me kivestä esiin uusia ilmeitä: tummempaa ja kiiltävää pintaa sekä erilaisia graafisia kuvioita.

Laatua vuosikymmenien kokemuksella
Valmistamme kivitasoja Espoossa sijaitsevassa tehtaassamme. Osaamisemme on siirtynyt 
sukupolvelta toiselle jo 1950-luvulta lähtien. Vuolukiven lisäksi olemme Suomen kokenein 
marmorin ja kalkkikiven jalostaja. Monipuolinen osaamisemme on mahdollistanut uusien 
materiaalien lisäämisen mallistoomme. Tämä antaa asiakkaillemme mahdollisuuden valita 
oman suosikkinsa mahdollisimman laajasta valikoimasta. 

Tulikiven työstämiä kivituotteita on toimitettu yksityiskotien lisäksi esimerkiksi risteilijöi-
hin, ravintoloihin, kauppoihin, hotelleihin ja arvokiinteistöihin, muun muassa Mäntyniemeen.

Kun valitset kivisisustukseen kumppaniksi Tulikiven, tiedät saavasi taattua, kotimaista laatua!

Millainen kivi sopisi sinun kotiisi?



VÄLITILA: TK-292TXS TULIKIVI CLASSIC

LATTIA: TK-281 TULIKIVI BLUE, TK280 TULIKIVI CLASSIC
TK-304 TRAVERTINO CLASSICO

Vuolukivi ei ole 
märkänäkään 
liukasta.
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SUIHKUN TAUSTA:
 TK-292TXS TULIKIVI CLASSIC

LATTIA:
 TK-237N TULIKIVI CLASSIC

TK-113Q CARRARA HEXAGON
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SEINÄ: TK-217PM ORIENTAL EMPERADOR 
LATTIA: TK-280 TULIKIVI CLASSIC



LATTIA: TK-280 TULIKIVI CLASSIC

PORTAAT: TK-280 TULIKIVI CLASSIC

SEINÄ: TK-116 BIANCO STATUARIO VENATO
LATTIA: TK-226P TULIKIVI CLASSIC

Aidot materiaalit 
nostavat asuntosi arvoa.
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TK-243R TULIKIVI FISHBONE



SEINÄ: TK-116 BIANCO STATUARIO VENATO
AMMEEN VERHOILU JA PORRAS: TK-234P CARRARA
LATTIA: TK-113NM BIANCO CARRARA
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SEINÄ: TK-116 BIANCO STATUARIO VENATO
LATTIA: TK-228T TULIKIVI CLASSIC

Tyylikkyyttä, joka 
kestää aikaa.
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SEINÄT: TK-175 VERDE GUATEMALA
TK-113 BIANCO CARRARA MATTAHIOTTU

LATTIA: TK-113Q CARRARA HEXAGON

TK-215PM CLOUDY GREY 
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SEINÄ JA NOUSUPENKKI: TK-113 BIANCO CARRARA MATTAHIOTTU
LATTIA: TK-113Q CARRARA HEXAGON
SUIHKUTILA: TK-113 BIANCO CARRARA KIILLOTETTU



SEINÄ: TK-304 TRAVERTINO CLASSICO SEINÄ: TK-205 RAMONA BROWN

Ihastu marmorin 
ilmeikkyyteen.
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SEINÄ: TK-273 THALA GREY 
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Tutustu laajaan 
valikoimaamme 
osoitteessa 
www.tulikivi.fi
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Kivi – arjen 
huolettomuutta.
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SEINÄ: TK-619TL GOLDEN GATE

TASO:
 TK-427 NERO ASSOLUTO GRANIITTI

TASO: TK-705 BLANCO ZEUS KVARTSIKOMPOSIITTI

TASO: TK-713 MARQUINA KVARTSIKOMPOSIITTI
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TASO: TK-427S NERO ASSOLUTO SATIINI



TASO: 
TK-726 CALACATTA SA KERAAMINEN

Valitse kivi 
- hygienisyyttä keittiöön.
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TASO: TK-089 RUBIO KVARTSIKOMPOSIITTI

TASO: TK-057 CALACATTA KVARTSIKOMPOSIITTI
TAKANA: TK-427S NERO ASSOLUTO SATIINI GRANIITTI

TASO: TK-065 WHITE ZEMENT KVARTSIKOMPOSIITTI



Päältä
asennettava 
allas/liesi

Huullettu 
allas/liesi

Altapäin
kiinnitettävä 
allas

Pintakäsittely antaa 
kivelle kasvot
Pintakäsittelyä vaihtamalla samasta kivestä saadaan 
esiin uusia puolia. Kiven väri- ja kuviovaihtoehdot koros-
tuvat kiillotetussa pinnassa. Kiillotus tekee pinnan kiiltä-
väksi ja peilaavaksi. Hiottu  pinta on puolestaan hillityn 
tuntuinen, ja se pehmentää kiven kuvioita. Marmorille ja 
kalkkikiville mattahionta soveltuu erityisen hyvin.
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Kivitasoihin on mahdollista toteuttaa erilaisia 
reunamuotoiluja kohteen ja käyttötarkoituksen 
mukaan. Viistereunat ovat yleisimmin käytetyt 
reunamuotoilut kivitasoissa. 

Viistereuna Viistereuna R4 Alapuolisen listan liimaus ilman hiontaaAntiikkireunaprofiiliPuolipyöreä reuna Pyöreä reunaJiirilistan liimaus ja faasaus
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TASO: TK-568 STORMY BLACK GRANIITTI



Page for Big Projects

TK-236PM TULIKIVI CLASSIC



Meiltä saat 
suunnitelman, tuotteet ja 
viimeistellyn toteutuksen.

TASO: TK-568 STORMY BLACK
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Luonnonkiven hoito
Luonnonkivien hoitaminen ei ole mikään konstikas juttu. 
Kestävänä materiaalina se säilyttää tyylikkyytensä arki-
käytössä vuosikausia.

Pari asiaa on kuitenkin hyvä pitää mielessä. Uudet luonnon-
kivipinnat on syytä suojakäsitellä rasvaa ja likaa hylkiviksi 
ennen käyttöönottoa Tulikivi Care - suojausaineella.  Tulikiven 
valmistamat kivitasot on aina suojakäsitelty valmiiksi jo 
 tehtaalla. 

Suojakäsiteltyjen luonnonkivipintojen puhdistukseen riittää 
usein pelkkä pyyhkäisy kostealla liinalla. Vältä  puhdistamasta 
pintoja voimakkaasti happamilla, emäksisillä tai hankaavilla 
puhdistusaineilla. Tulikivi  Care Cleaning Agent 1 -puhdistus-
ainetta kannattaa käyttää säännöl liseen  puhdistukseen. 
 Tehokkaampaan puhdistukseen  sopii Cleaning Agent 2 
-puhdistuaine, jonka jälkeen pinnat suojakäsitellään uudel-
leen. Ja homma on sillä selvä.

Syntyneet tahrat on hyvä poistaa mahdollisimman pian en-
nen lian kuivumista. Ruoka-aineista herkimmin  tahraavia 
ovat kahvi, tee, kolajuomat, sitrushedelmät, punaviini ja 
etikka. Jos et poista tahroja tuoreeltaan, ne saattavat muut-
taa kiven ulkonäköä. 

Tulikivi Care -tuotesarjaa voit tilata kotiisi verkon  kautta. 
 Lisää hoito- ja puhdistusvinkkejä sekä tarkempaa tietoa 
 Tulikivi Care -kivenhoitotuotteista löydät kotisivuiltamme 
www.tulikivi.fi/tulikivi/luonnonkivien_hoito-ohjeet
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