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AS Kivisepad on 2001. 

aastal asutatud Eesti ja 

Soome ühisettevõte, mille 

põhitegevusalaks on loodusliku kivi 

töötlemine. 

Pakume oma klientidele professionaalset ja 
personaalset lähenemist. Omame pikaajalist 
kogemust nii eksklusiivsete eritellimuste kui 
ka soodsate standard- ja suurtellimuste täit-
misel. 

Looduskivi on erakordselt mitmekesine 
materjal. Tema kordumatu ilu, struktuur, 
mustrid ja värvitoonid, on välja kujunenud 
loodusjõudude mõjul miljonite aastate vältel. 
Inimesed on looduskivi kasutanud juba aasta-
tuhandeid. Graniidi ja marmori dekoratiivsus, 
kulumis- ja külmakindlus ning kordumatu 
värvi- ja mustrigamma pakub konkurentsi 
tänapäevastelegi materjalidele. Looduskivi 
lummab oma elegantsuses, olles samas tugev 
ja inimsõbralik, allergiavaba ning ökoloogiline. 

Looduskividel ei saa garanteerida 100% 
värvuse ja mustri täpset vastavust näidistele.

Meil on laos pidevalt olemas ligi 40 erine-
vat kivi, mis pärinevad pea kõikjalt maailmast. 
Saame pakkuda ka selliseid kive, mida meil 
alati laos ei ole, kuid nende tarnimine võtab 
3–5 nädalat.

Graniit

Graniit on tekkinud laava kristalliseerumisel 
maapinnases. Teda leidub ja kaevandatakse 
erinevates maailmajagudes, igas regioonis 
leiduv kivi on veidi erinev teistest nii oma 
struktuurilt kui värvigamma poolest. Graniit 
on kahtlemata õigeim valik töötasapinna val-
mistamiseks, kuna kõigi teiste looduskivide 
puhul tuleb arvestada teatud riskidega, näi-
teks marmor on tundlik kohvi, punase veini ja 
rasvade suhtes ning poorsuse tõttu jätab pin-
nale plekke. Graniit on aga eriliselt kulumis-, 
külma-, ja kuumakindel, talub ka UV-kiirgust 
ning on tugevuselt teine kivi teemanti järel. 
Kuna kivi on sile ja tihke ning seetõttu takistab 
bakterite levikut, seega on eriti sobilik mater-
jal köögitasapinnaks. Pole vaja karta märki-
misväärset vedelike ega rasva imendumist. 
Kivi pind peab vastu enamusele majapidami-
ses ette tulevatele kahjustustele: plekkidele ja 
kriimustustele. Graniit on ka hästi puhastatav 
säilitades luksusliku läike pika aja vältel. Oma 
köögi väljanägemise totaalseks muutmiseks ei 
pea välja vahetama kogu köögimööblit, piisab 
töötasapinnast.

Kvarts

Kvarts ehk kunstkivi või pressgraniit koos-
neb 93% ulatuses looduslikest materjalidest 
– kvartsist ja graniidist, millele on lisatud 7%
lisandeid (liimained ja värvipigment). Kui võtta
arvesse Moh-i tugevuse skaala, siis kvartsi
tugevuse aste on 7 (teemandil on see 10). Tootel
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on praktiliselt identsed omadused graniidiga. 
Kvarts on vastupidav ja hügieeniline materjal 
sobides ideaalselt köögitasapindade valmista-
miseks aga ka vannitubades nii tasapindadena 
kui muude siseviimistluselementidena.

Kvartsi üks eeliseid on see, et võrreldes 
looduskividega leiab märgatavalt suurema vär-
vivaliku just heledate toonide osas. Kvarts allub 
hästi lõikustöödele, kuna peen liivjas struktuur 
jätab ühtlase lõikepinna, mistõttu saab mater-
jalile kergesti anda meelepärase kuju ning eri-
nevaid toone omavahel kombineerida.

Kvartsil on veel palju eeliseid: kriimustus-
kindlus, värvi ja struktuuri ühtsus, suur vär-
vivalik, laialdane valik heledaid toone, madal 
imavus, kerge puhastada, vastupidavus kodu-
keemiale ja kuumusele, kerge töödeldavus. 

Kvartsi pindu on lihtne hooldada. Levinu-
mad kodumajapidamises esinevad ohutegurid 
(vein, äädikas, tee, kohvi, sidru nimahl, juur-ja 
puuviljamahlad, oliiviõli ja rasvad) on kergesti 
eemaldatavad. Samuti talub kvarts lühiajaliselt 
kõiki majapidamises kasutatavaid kemikaale.

Kvartsi pind on suhteliselt kuumakindel, 
kuid töötasapinna kahjustuste vältimiseks on 
kuumaaluse kasutamine pinnal ka selle kivi 
puhul siiski soovitav. 

Kvartsi ühtlane struktuur lubab töödelda ka 
12–20 mm paksuseid materjale, mis on hinnalt 
ja kaalult 20–25% sõbralikumad. Massiivseid 
vorme saab materjali kokku liimides.

Marmor

Marmor on kristalliline kivim, mis koosneb 
erinevatest muundunud lubjakividest. Mar-
mor on luksuslik ja ajahambale vastupidav, 
samuti rikas looduslik värvi- ja mustrivalik 

võimaldavad materjali kasutades saavutada 
kordumatuid ja originaalseid tulemusi. Mar-
mori läige avaldub efektselt just vannitubades, 
kus valgustus ja läikivad pinnad moodustavad 
eriti hea koosluse. Kuigi marmor on graniidiga 
võrreldes pehmem, leiab ta tänu oma dekora-
tiivsusele, mustrite ja värvide mitmekesisusele 
ning erinevalt graniidist tunduvalt soojemale 
ja hubasemale toonile palju kasutust näiteks 
põranda- ja seinaplaadina, aknalaudadena, 
kamina viimistlusmaterjalina. Arvestama 
peaks siiski sellega, et poleeritud marmorit 
ei ole soovitav kasutada üldkäidavate ruumide 
põrandatel, sest pind kulub ja põrand kaotab 
läike. Eelistama peaks mattpinnaga kiviplaate.

Ka köögitasapinnaks ei ole marmor kõige 
parem valik, sest tegemist on poorse ning 
pehme materjaliga, millele jäävad kriimustu-
sed kergemalt ning mis imab sisse vedelikke 
ja võib jätta plekke.

Vannitoa ja sauna viimistlemisel on mar-
mor ideaalne, seda nii põrandatel, seintel, kui 
ka tasapindadena. 

Üks müüte looduskivide kohta, mida Kivise-
pad sooviksid purustada on see, et looduskivi 
näol on tegemist kättesaamatult kalli mater-
jaliga. Tehnika, transpordi ja töötlemise kiire 
areng on muutnud looduskivide hinnaskaala 
vastuvõetavaks ka laiale tarbijagrupile. Enam-
levinud materjalide hinnad on vahemikus tuhat 
kuni neli tuhat krooni ruutmeeter. Kasuta meie 
kodulehe kalkulaatori abi ja veendu ise mis 
hinnaga on võimalik osta looduskivi.
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