
Kamin nii tuppa kui õue oma ala meistritelt
 

Omanäoline välikamin välikööki oma ala meistritelt, soodsad 
kaminad või kaminahjud koos soojamüüridega - see on Kivikujundus.
Võimalus soetada endale omapärane välikamin väliköök oma ala 
meistritelt. Lisaks tegeletakse dekoratiiv-, looduskivide ja korstende 
müügi ning paigaldusega. 

Ning müüakse ja valmistame käsitööna valminud täispuidust mööblit ja vabalt seisvaid 
biokaminaid.

Suurepärane soojasalvestav kamin on kamin Cebud Akubet 
moodulitega - uue põlvkonna uudismaterjalist amottist, mis on �
tulekindel keraamiline materjal suure soojamahutavusega ja hea 
soojusjuhtivusega parim materjal soojasalvestava kamina 
ehitamiseks. Soojasalvestusmoodulid on lihtsalt ja kiirelt 
paigaldatavad ja neid saab hõlpsasti kaminakeresse peita.
- Kamin tagastab õige kütmise korral kuni 90% tekkivast 
soojusenergijast.
- Kahe puusületäiega on võimalik kütta kuni 200m².
- Paaritunnise kütmisega saavutab kuni 24 tunnise ühtlase 
soojuskiirguse.
- Tervise- ja keskkonnasõbralik ja ohutu.
- Lihtne ja kiire paigaldus.
- Sobib nii eluruumide peamiseks kui ka lisa kütteks.
- Piiramatud võimalused väliskuju ja viimistluse osas.
Kivikujundus müüb nii termoisolatsiooniplaate Super-Isol, mis on 
kaltsium silikaat plaadid - uudne ja lihtsalt kasutatav suurepäraste 
omadustega termoisolatsiooni materjal. Plaate kasutatakse 
kaminakorpuste ehitamisel, kaminate ja ahjude isoleerimiseks 
konstruktsioonidest, korstnate isoleerimiseks ja tulekindlate 
vaheseinte ehituses.

Pakutakse ka roostevabast terasest korstnaid ja painduvaid lõõritorusid, lõõrivooderdiseks 
üheseinalisi jäikasid torusid ja isolatsioonisüsteemiga kahekordse seinaga korstnaid. Kivikujunduse 
korstnasüsteemid on sertifitseeritud vastavalt ELi standarditele.

Kivikujunduses müügil olevad dekoratiivkivi on naturaalse kivi 
uuestisünd kunstlikus kattevormis. Kivid on vormitud nii, et need ei 
erineks oma kujult, struktuurilt ega värvilt looduslikest kividest. Üks 
ruutmeeter kive kaalub keskelt läbi 50 kilo, seetõttu on kivid 
asendamatud sisekujunduses ja annavad ehitajale piiramatuid 
võimalusi isikupärasteks lahendusteks.

Dekoratiivkivid on värvi- ja ilmastikukindlad ning väga vastupidavad, mistõttu sobivad 
kasutamiseks nii sise- kui välisviimistluses. Valida on enam kui 10 erineva nimetusega tooterühma 
vahel, mis jäljendavad erinevaid naturaalkive. Igal tooterühmal on ka nurga kivid. Sarnased 
materjalid on Põhja-Ameerikas kasutusel juba aastakümneid. Milleks tassida raskeid kive kui 
dekoratiivkivid on kerge ja lihtne paigaldada.
Lisaks pakutakse ettevõttes graniitikive ja marmorit.

OÜ Kivikujundus tuli välja suurepärase ideega ühendada kaks täiesti 
erinevat elementi: kohvilaud ja kamin. Laud ise näeb välja tõeliselt 
moderne ja elegantne ning koos tuleaseme- ja sepistootega on see 
lihtsalt ideaalne. Lauaplaadi saab teha vastavalt kliendi soovile kas 
poleeritud graniidist või marmorist - ettevõttel on 40 näidist igale 
maitsele. 
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Laud ise on tehtud tammest, saarest või männist ja viimistletud kas õli, peitsi või lakiga. 
Bioetanoolkamin valmistatakse roostevabast terasest või metallist ja see annab ühes tunnis kuni 
2kw soojust. Üks liiter bioetanooli maksab vaid kolm eurot ja soojust jätkub sellest kolmeks 
tunniks. Kõige eelneva põhjal võib kindel olla, et see laud on unikaalne, suurepärase 
väljanägemisega ja annab lisasoojust jahedamate õhtutel. Kivikujundus valmistab just teile sobiva 
väljanägemisega biokamina-kohvilaua.
 

Kivikujundus

Tel: 53 487 394 

info@kivikujundus.ee
www.kivikujundus.ee
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