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Graniitti on Suomen yleisin kivi-
laji. Kestävyydeltään graniitti on 
yksi maailman lujimmista ja kes-
tävimmistä kivilajeista. Lujuuden 
ja kestävyyden ansiosta graniitti 
on myös helppohoitoista. Graniitin 
väri voi vaihdella vihreästä punai-
seen ja aina vaalean harmaaseen.

Graniittia on jo pitkään käytetty ra-
kennusmateriaalina niin sisä- kuin 
ulkotiloissa. Nyt halumme tarjota 
tätä mahtavaa ja luonnonmukais-
ta materiaalia puisto- ja katukalus-
teiden muodossa.
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1 Puisto -ja katukalusteet
Huron A30

Moderni arkku-mallin penkki 
sopii hyvin  puistoon sekä city-
kalusteeksi. Pienen ja huomaamat-
toman  40mm jalustan ansiosta 
penkkiä on helppo siirtää käyttö-
tarpeen mukaan. Istuinpinnaltaan  
tasaiseksi timanttiharjattu ja näky-
viltä sivuiltaan poltettu penkki on 
ajaton valinta. Osien yhteensopi-
vuus mahdollistaa laajentamisen 
tulevaisuudessa.

Painon ja yhteenkytkemisen ansi-
osta penkki toimii myös kadun ja 
jalkakäytävän välissä tyylikkäänä 
ajoesteenä. Yhdyskappale on erik-
seen tilattava, myös istuinosan  
kiillotus on erikseen tilattavissa. 
Penkin särmissä 5x5 viisteet. Lisäk-
si poltetut sivut voidaan käsitellä 
antigraffit suoja-aineella.
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1 Puisto -ja katukalusteet
Lenta A180

Lentan istuin pinta sekä istuin pin-
nan etuosat ovat kauniisti timant-
tiharjattuja jolloin pinnasta tulee 
mattamainen. Penkin istuinosan 
kulmat ovat pyöristetty istuinmu-
kavuuden parantamiseksi. Penkin 
muut pinnat on polttokäsitelty. 
Polttokäsittely tuo luonnonkiven 
tekstuurin parhaalla ja kauniilla 
tavalla esiin. Penkin pohjaan on 
asennettu 40 mm korkeat jalustat 
helpottamaan penkin käsittelyä.

Penkkien vinoleikatut päädyt an-
tavat suunnittelijalle erinomaiset 
mahdollisuudet asemoida penkit
eri muotoihin - neliöksi, suorakul-
mioon tai pitkittäin, vain mieli-
kuvitus on rajana. Valittavana on 
kaksi mallia, penkkiosa sekä istu-
tuslaatikko. Erikseen tilattavissa 
pintojen antigraffiitti käsittely.
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1 Puisto -ja katukalusteet
Sedes A60

Kun tarvitsette avaran tilan kalus-
tamiseen ratkaisun, valintasi on 
Sedes. Moderni Sedes on helposti 
laajennettavissa tarpeen mukaan. 
Mittatarkan valmistuksen ansios-
ta voit tilata lisäosia jälkikäteen 
tarpeen kasvaessa. Penkin pohjaan 
asennettava jalusta helpottaa pen-
kin siirtoa. Jalustan ansiosta myös 
nostoliinojen pujottaminen on 
vaivatonta. 

Penkin istuinpinta on timanttihar-
jattu, samoin kuin näkyvät pyöris-
tykset. Penkin muut näkyvät pin-
nat ovat poltettuja. Poltetut pinnat 
voidaan käsitellä antigraffitti 
suoja-aineella.
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1 Puisto -ja katukalusteet
Sturt A360 

Perinteisen Sturt katukalusteen 
paras etu on monipuoliset yhdis-
telmät. Kulmakappaleen avulla 
kaluste toimii esimerkiksi istu-
tuspenkkinä. Erillistä jalustaa 
ei tarvita vaan alapuolen viistot 
leikkaukset helpottavat penkkien 
käsittelyä ja siirtelyä. 

Penkin istuinosa on vakiona
timanttiharjattu, mutta lisätyönä 
istuinosa voidaan myös kiillottaa 
tai penkin pinta voidaan käsitellä
antigraffitti suoja-aineella. Penkin 
särmät ovat viimeistelty 5x5 viis-
teellä ja näkyvät osat ovat poltet-
tuja. 
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1 Puisto -ja katukalusteet
Karoo A90

Perinteinen Karoo kalusteeseen 
kuuluu penkki ja pöytä. Penkki so-
veltuu sellaisenaan julkisten alu-
eiden kalustamiseen ja myöskin 
ajoesteeksi kadun ja esimerkiksi 
torin väliin. Penkin kaikki pinnat 
on poltettu. Istuinosa on kotimais-
ta lämpökäsiteltyä haapaa. 40 mm 
korkea jalusta helpottaa nostoja 
ja siirtelyä. Pöytäosa on kokonaan 
näkyviltä osin kiillotettu. Kiillotet-
tu pinta on hygieeninen ja helpot-
taa pöydän puhtaanapitoa. 

Karoo sopiikin puistoihin kau-
punkilaisten picknic-pöydäksi.  
Muotoilu on hyvän perinteinen 
ja turvallisuuteen on kiinnitetty 
huomiota, pöydän nurkat on 
pyöristetty 100mm säteellä. Pöytä 
toimitetaan pöytä- ja jalustaosa 
kiinnitettynä. Pöydän jalustaosa on 
näkyviltä osin polttokäsitelty. Pol-
tetuille pinnoille voidaan erikseen 
tehdä antigraffitti käsittely.
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Tyylimuuriharkon näkyvä etusivu 
valmistetaan lohkomalla (vähäiset 
työkalun jäljet sallittu), muut pin-
nat sahataan. Muut näkyvät alueet 
voidaan polttokäsitellä, polttokä-
sittely tuo luonnonkiven kauniin 
pinnan sekä tekstuurin esiin. Sovi-
tuskappaleet on syytä tilata teh-
taalta erikseen johtuen kappaleen 
mitoista.

Tyylimuuriharkko on nopea asen-
taa sen tasaiseksi sahattujen ja 
mittatarkkoja pintojen ansiosta. 
Tyylimuuri voidaan asentaa tiivis-
tetyn 300 mm vahvan murskeen tai 
valetun sokkelin päälle. Yli kaksi 
varvia korkeiden muurien ”läpipo-
raaminen” on suositeltavaa. Erilli-
sen asennusohjeen voi tilata toi-
mittajalta (info@massivegranite.fi)

2 Lisätarvikkeet
Graniittilaatta, puisto- ja katukalusteen aluslaataksi

Ulkokäyttöön soveltuva graniit-
tilaatta on päältä karhennettu 
polttamalla. Pienen vakiokokonsa 
140x220x100mm ansiosta alue on 
erittäin kestävä ja laatoituksella 
voidaan hoitaa myös alueita jossa 
on loivaa kaatoa ja korkeuseroja.  
Mikäli laatan paino on ongelma on 
vaihtoehtona 60 mm laatta. Laatto-
jen sovitus sahaus on helppo teh-
dä työmaalla päättyvien alueiden 
kohdalla.

2 Lisätarvikkeet
Muuriharkko 

Mitat (leveys x pituus x korkeus):
300 x 600 x 300mm
Pakkauskoko:
Lava: 12kpl, paino 1750kg

Mitat (leveys x pituus x korkeus):
140 x 220 x 100
Pakkauskoko:
Lava: 6m2, paino 1600kg
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2 Lisätarvikkeet
Porraskivi

Porraskiven askelpinta sekä näkyvä 
etureuna on poltettu. poltettu pin-
ta on karhea ja turvallinen. Poltto-
pinta tuo kiven tekstuurin luonol-
lisella ja kauniilla tavalla näkyviin. 

2 Lisätarvikkeet
Ympäristökuutio

Ajoesteet sekä ympäristökuuti-
ot ovat monikäyttöisiä, koneella 
helposti siirrettäviä ja ne sointuvat 
hyvin kaupunki- ja puistoympä-
ristöön. Näkyvät pinnat ovat käsi-
telty polttamalla ja alasivuun on 
kiinnitetty aluskivi nostoa helpot-
tamaan. Yleisötilaisuudet, joissa 
halutaan estää ajoneuvojen pääse-
minen alueelle, suositeltava kuuti-
on sivun koko on 400 tai 600 mm.Mitat (leveys x pituus x korkeus=nousu):

370 x 1200 x 150mm
Pakkauskoko:
Lava: 12kpl, paino 1900kg

Mitat(leveys x pituus x korkeus):
koko 1: 400 x 400 x 400mm
koko 2: 600 x 600 x 600mm
Pakkauskoko:
400 kuutio 4kpl/lava, paino 700kg
600 kuutio 4kpl/lava, paino 2300kg
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3 Mittataulukko

Huron A30
Lenta A180
Sedes A60
Sturt A360 
Karoo A90
 Pöytä

2000
2100
2100
1500
1800
1800

400-450
350-450
350-450
400
400
700

1000
550
550
450
500
1000

 Pituus  Korkeus Leveys           Baltic   Karelia    Kuru    Forest   BalmoralKalusteet
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Granite kalustesarja on tehty kes-
tämään. Kaikissa työvaiheissa, 
materiaaleissa sekä toteutuksessa 
on johtoajatuksena ollut tuottei-
den ikuisuus sekä valmistuksen 
ja käytön ympäristöystävällisyys. 
Painonsa ansiosta kalustesarjaa 
voidaan käyttää luontevasti ajo-
esteenä niillä alueilla missä tur-
vallisuus on huomioitava. Karoo 
penkin istuinlaudat ovat valmis-
tettu kotimaisesta puutavarasta ja 
niiden kiinnittämisessä on vältetty 
kiveen erikseen kiinnitettäviä
metallisia kiinnikkeitä. 

 

Baltic             Karelia            Kuru               Forest                    Balmoral         Pieni hiilijalanjälki  

Graniittilaatta 
Muuriharkko  
Porraskivi
Ympäristökuutio
 koko1

 koko2

220
450-600
1200

400
600

120
300-400
150

400
600

140
300-400
370

400
600

Muut tuotteet

Kaikki mitat millimetreinä.  

Penkin puuosat on vaihdettavissa 
uuteen vakiopuu moduuliin.  
Taulukon mitoituksella valmistetut 
tuotteet ovat vakiotuotteita ja ne 
löytyvät varastostamme. Isommat 
erät sekä asiakkaan omalla eri-
koismitoituksella olevat tuote-erät 
valmistetaan erikseen toiveiden 
mukaan. 

Parhaasta materiaalista, kotimaises-
ta graniitista, 40 vuoden kokemuk-
sella ikuiset kalusteet
asukkaiden iloksi! 

 



YLÄMAA MASSIVE GRANITE OY

Laisniementie 15
49730 Muurikkala, Finland

020 833 1310
info@massivegranite.fi
ylamaamassivegranite.fi


