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Istuge, toetage selg, sulgege silmad, laske unistustel tõeks saada. 
Kas unistate klassikalisest kujundusest, kaunitest kaartest, 
moodsatest joontest või antiiksest karedusest? Lakka õuekividega 
saate oma aia unistused täide viia. Ükskõik, kas loote uue aia või 
täiendate olemasolevat. Tahame Teid inspireerida ja pakkuda Teie 
õuele kvaliteetseid tooteid. 

2023 a. kevade UUED TOOTED! ....................................................................... lk. 4-5 
Unikaalsed antiikkivid ......................................................................................... lk. 6-7 
Modernsed õuekiviseeriad .................................................................................. lk. 8-9 
Roomapärased kivid ..................................................................................... lk. 10-11 
Innovaatiline kiltkivi ........................................................................................ lk. 12 
Looduslik sammukivi .......................................................................................... lk. 13 
Traditsioonilised õuekivid ................................................................................. lk. 14-15 
Mitmekesised kaared ............................................................................................ lk. 16-17 
Lihtsalt paigaldatavad plaadid .......................................................................... lk. 18-19 
Sadevee kivid ...................................................................................................... lk. 20-21 
Mitmekülgsed vallikivid ....................................................................................... lk. 22-23 
Nägusad trepiplaadid ......................................................................................... lk. 24 
Kumavad lõkkekohad ......................................................................................... lk. 25 
Rühikad äärekivid ................................................................................................ lk. 26-27 
Lakka infra tooted ................................................................................................ lk. 28-29 
Paigaldus- ja hooldusjuhendid ............................................................................. lk. 30 
Vuugiliivad ja värvitoonide näidised .................................................................. lk. 31 

  Õueunelmast 
unelmate õueks

Tutvu aiaplaneeringu ja paigaldusega: lakka.fi

Õuekivid 2023  ·  3



4 · EXIMP OÜ 

2023 AASTA 
UUED TOOTED

Tootearenduse lähtekohaks on klientide soovid. Inimestelt tulevad ideed,  
millele püüame reageerida. Hooaja uudisena tõusevad esile sirged jooned, 

moderne stiil, erinevad värvitoonid ja sile pind. Uudsete kivide vahetu 
ajatus tagavad õue, millest ei tüdine ka aastate pärast.

Rütmikivid 60 - hall



Alusel seitse erineva mõõduga kivi.
Mõõdud: 
120 x 196 x 60 mm
120 x 221 x 60 mm
120 x 271 x 60 mm
120 x 296 x 60 mm
160 x 295 x 60 mm
160 x 320 x 60 mm
160 x 370 x 60 mm
Kogus alusel: 9,9 m2

Valmis ladumismuster: 0,83 m2 
Toonid: must, hall, punane, karelia ja 
mustjasvalge
Kasutuskoht: kergliiklus

UUS! 

RÜTMIKIVID 60
Uus 7-osaline rütmikivid 60 kiviseeria on 
moderne puudutus, mis korrastab kõnniteed 
ja õuealad. Sirgnurkse vormiga kivid loovad 
graatsilise ja värske üldpildi aias. Kivid on 
kahe erineva laiusega ja seitsme erineva 
pikkusega

Alusel kolm erineva suurusega 
kiviplaati.
Mõõdud: 
300 x 450 x 60 mm 50 tk
300 x 300 x 60 mm 20 tk
300 x 150 x 60 mm 20 tk
Kogus alusel: 9,5 m2

Valmis ladumismuster: 0,95 m2 
Toonid: must, hall, mustjasvalge ja 
pruunikasvalge 
Kasutuskoht: kergliiklus

UUS!

LOIMUKIVID 60
SILEDA PINNAGA
Sileda pinnaga loimukivid 60 esindavad 
tagasihoidliku elegantsi. Kolme erineva 
suuruse kiviplaadi seeriaga laod 
suurejoonelise õueala ja sissesõidutee. 

UUS!

TÄNAVAKIVI 80
PAATINA
Tänavakivi 80 on kindel ja selge valik, millest 
ei tüdine. Sirgeservalise vormiga 80 mm 
paksune kivi peab vastu ka raskele 
liikluskoormusele. Pinna mustjasvalge toon ja 
paatinatöötlus toovad kivisse elu ja aja 
küllastunud ilmekust. 

Suurus: 278 x 138 x 80 mm
Kaal: 7,2 kg/tk
Kulu: 26 tk/m2

Kogus alusel: 7,5m2 
Toon: mustjasvalge 
Kasutuskoht: 
raskemad liiklusvahendid

ANTIIKKIVI 
UUS TOON: LIIVAPRUUN

lk 7

LOODUSLIK SAMMUKIVI

lk 13

ÜMMARGUNE LÕKKEASE

lk 25
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Unikaalsed antiikkivid

Loodusliku kivi elavast pinnast inspiratsiooni saanud 
antiikkivi seeria annab ajalise väärtuse nii 

vastvalminud õuele, kui vana õueala renoveerimisele.

Antiikkivi 60 - pronks ja must
Loimukivid 60 - pruunikasvalge6 · EXIMP OÜ 



Antiikplaat 60 - karelia

Suurus: 89 x 119 x 60mm 
Kulu: 94 tk/m2

Kaal: 1,4 kg/tk
Toonid: hall, must, punane, 
karelia, pruunikashall ja pronks
Kasutuskoht: kergliiklus

ANTIIKKIVI POOLIK 60
Ühendades poolikut ja tervet antiikkivi 
saad elava ja rütmika ladumismustri! 

Mõõdud: 117 x 117 x 60 mm 
Kulu: 73 tk/m2 
Kaal: 1,9 kg/tk 
Toonid: hall, karelia ja must 
Kasutuskoht: kergliiklus

MINI ANTIIKKIVI 60
Mini antiikkivi on oma suuruselt 1/4 
antiikplaadist. Sobib mõõtudelt 
antiikplaadi ja antiikkiviga ladumiseks. 

- Elavda ladumismustrit

Mõõdud: 238 x 238 x 60/80 mm 
Kulu: 17,7 tk/m2 

Kaal: 7,6/11 kg/tk 
Toonid: hall, karelia ja must 
Kasutuskoht:   
Antiikkivi 60: kergliiklus 
Antiikkivi 80: 
raskemad liiklusvahendid

ANTIIKPLAAT 60 / 80
Antiikplaat sobib efektseks ja elavaks 
pinnakatteks, nii omaette, kui osana 
erinevatest kivimustritest. 

- Sobib mõõtudelt ladumiseseks antiikkivi ja
mini antiikkiviga!

Suurus: 179 x 119 x 60/80 mm 
Kulu: 47 tk/m2 
Kaal: 2,9 / 4,1 kg/tk 
Toonid: hall, must, punane, 
karelia, pruunikashall, pronks ja 
liivapruun
Kasutuskoht:
Antiikkivi 60: kergliiklus 
Antiikkivi 80:  
raskemad liiklusvahendid

UUS VÄRV!  LIIVAPRUUN!

ANTIIKKIVI 60 / 80
Pilkupüüdva ja vastupidava antiikkivi 
usaldusväärsus suureneb aja jooksul saadud 
jälgedest. 

Iga lisalohk parandab kivi välimust! 

Antiikkivi 80 - vastupidav suurtele 
koormustele
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Vastupidavad modernsed 
õuekiviseeriad

Lakka õuekividega täidad nii väikesed, kui suured õueunelmad 
kerge vaevaga. Unustamata vastupidavust ja modernset välimust. 

Loimukivid 60 - mustjasvalge

Loimukivid 60 - pruunikasvalge8 · EXIMP OÜ 



Mõõdud:
300 x 450 x 60 mm 50 tk
300 x 300 x 60 mm 20 tk
300 x 150 x 60 mm 20 tk
Kaal: 135 kg/m2

Toonid: must, mustjasvalge, 
pruunikasvalge, pruunikashall 
ja pronks
Kasutuskoht: kergliiklus- Alusel ühes kihis valmis laotud muster

- Ladumismustri suurus: 900 x 1050 mm

UUED VÄRVID!
PRUUNIKASHALL JA PRONKS

Mõõdud:  
178 x 238 x 60 mm
178 x 178 x 60 mm
118 x 238 x 60 mm
118 x 178 x 60 mm
118 x 118 x 60 mm
Kaal: 135 kg/m2

Toonid:  hall, punane, must, 
karelia ja mustjasvalge
Kasutuskoht: kergliiklus

ROOMAKIVID 60 / KIVISEERIA

Roomakivi õuekiviseerias on viis erimõõdulist 
kivi. Kivid on laotud valmis mustriks, kihiti 
alusel. Kivide nurgad on ümardatud ja servades 
on väike kalle.

- Alusel ühes kihis, valmisl laotud muster

- Ladumismustri suurus: 780 x 1020 mm

Loimukivet, ruskeavalkoinen

Roomakivid 60 - hall
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LOIMUKIVID 60 / KIVISEERIA

Loimukivide elav pind loob looduskiviliku 
atmosfääri. Mitmevärviline tehnika toob 
esile loimukivi pinnastruktuuri. Loimukiviga 
saad väikeste kivide vastupidavuse 
suurematesse mõõtmetesse.



Kuue erinevat mõõtu kiviga lood elava pinna oma aeda. Klassikaline 
roomakivi on ajatult stiilne. Roomapäraseks ladumiseks kasutatavad kivid 
on pakitud õiges suuruses ja suhtes kahele erinevale alusele: 
suured roomakivid ja väikesed roomakivid.

SUURED ROOMAKIVID 
80 / KIVISEERIA

ROOMAKIVI 80 /
418 x 418 x 80
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Traditsioonilised rütmikad 
roomakivid

Klassikalise roomakiviga lood võluva pinna oma 
õuele, mis on vastupidav suuremale koormusele.

Mõõdud: 
418 x 208 x 80 mm 35 tk
418 x 313 x 80 mm 14 tk
418 x 418 x 80 mm 14 tk
Kaal: 185 kg/m2

Toonid: hall ja must 
Kasutuskoht: 
raskemad liiklusvahendid

Suurus: 418 x 418 x 80 mm 
Kaal: 33,5 kg/tk
Kulu: 5,7 tk/m2

Toonid: hall ja must 
Kasutuskoht: 
raskemad liiklusvahendid

Suurus: 208 x 418 x 80 mm 
Kaal: 16,7 kg/tk
Kulu: 11,3 tk/m2 
Toonid: hall ja must 
Kasutuskoht: 
raskemad liiklusvahendid

Suurus: 208 x 208 x 80 mm 
Kaal: 8,3 kg/tk
Kulu: 22,7 tk/m2

Värvitoonid: hall ja must 
Kasutuskoht: 
raskemad liiklusvahendid

VÄIKESED ROOMAKIVID 
80 / KIVISEERIA

Mõõdud:
208 x 208 x 80 mm 21 tk
313 x 208 x 80 mm 56 tk
313 x 313 x 80 mm 28 tk
Kaal: 185 kg/m2

Toonid: hall ja must
Kasutuskoht: 
raskemad liiklusvahendid

Muljetavaldava roomakivimustri saate kohandada vastavalt oma disainile.

ROOMAKIVI 80 /
208 x 418 x 80

ROOMAKIVI 80 /
208 x 208 x 80



Mõõdud:  
418 x 418 x 80 mm 8 tk  
208 x 418 x 80 mm 56 tk 
208 x 208 x 80 mm 16 tk 
Kaal: 185 kg/m2 

Toonid: vintage-hall ja 
maalähedane must 
Toonid laine ja retro: 
hall ja must 
Kasutuskoht: 
raskemad liiklusvahendid

AGORAAKIVID 80 / 
LAINE / RETRO

Agoraakivid koosnevad kolmest eri suurusest 
kivid. 
Uus pinnaprofiil laine meenutab loodusliku kivi 
pinda. Antiiktöötlus lisab retrolikku vanaaja 
hõngu.

- Võib ühildada roomakiviga

- Valmis ladumismustri suurus: 840 x 1050 mm

Agoraakivid- retro, must

Agoraakivid - must rustiikne 

Roomalik ladumine: suured roomakivid ja väikesed roomakivid - hall
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Suurus: 490 x 264 x 80 mm 
Kaal: 19,5 kg/tk
Kulu: 9 tk/m2

Toonid: must ja mustjasvalge             
Kasutuskoht: kergliiklus

LOIMUKILTKIVI 80
Kiltkivi looduslikust ilust inspireerituna ühendab 
loimukiltkivi looduse juhuslikuse ja uuendusliku 
välimuse. Ühe mõõduga kiviplaadi paigaldamine on 
lihtne ja lõpptulemus on kauni loodusliku 
välimusega. Alusel on kuue erineva pinnaprofiiliga 
kivi, mida saab omavahel sujuvalt ühendada. Raja 
aiatee või suurem plats õuele.
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Looduskaunis uuenduslik 
kiltkivi

Innovatiivne looduskaunis kiltkivi. Saa inspiratsiooni sundimatute 
joontega kiltkivist ja loo õuele looduslik ilu ja elegants.



Ilmekad sammukivid 
kroonivad aia

Loodusliku sammukiviga viimistled aiateed ja lood kaunid platsid õuele. 
Looduskivile sarnane kuju ja kaunilt elav pealispind loovad sõnadesse 
mittepandava atmosfääri, andmata järgi kvaliteedis ja vastupidavuses.

UUS!

SAMMUKIVI 50
Kivid on viie erineva suuruse ja kujuga. Suuruse ja 
välisilme poolest sobib sammukivi suurepäraselt 
aiateede katteks. Sammukivi on kerge paigaldada ja 
töö edeneb kiiresti. Tumedat tooni kivi sobib stiilselt 
platsidele koduaias ja mujal. Looduskivi jäljendava 
kujuga sulandub sammukivi märkamatult 
ümbruskonda.
Kivi ei sobi autodega liiklemiseks.

Alusel viis eri suuruse ja kujuga 
kivi, igat mõõtu 10 tk
~mõõdud: 
450 x 340 x 50 mm 
450 x 350 x 50 mm 
580 x 350 x 50 mm 
570 x 300 x 50 mm 
620 x 380 x 50 mm
Kaal: 14–19 kg/tk 
Toonid: hall, must ja mustjasvalge              
Kasutuskoht: kergliiklus
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Suurus: 278 x 138 x 60 mm
Kaal: 5,3 kg/tk
Kulu: 26 tk/m2

Toonid: hall, must, punane, 
karelia, pruunikasvalge ja 
liivapruun 
Kasutuskoht: kergliiklus

ÕUEKIVI 60
Õuekivi on koduaeda ideaalselt sobiv klassikaline 
lahendus, mida saab ühendada õuekivi plaadi ja 
sillutuskiviga.

Suurus: 278 x 278 x 60 mm
Kaal: 10,5 kg/tk
Kulu: 12,8 tk/m2 
Toonid: hall, must, punane ja 
karelia
Kasutuskoht: kergliiklus

ÕUEKIVI PLAAT 60
Vahetades värvitoone ja ladumisviise, lood õuekivi 
plaadiga omapärase ja rütmilise õueala.

Suurus: 138 x 138 x 60/80 mm
Kaal: 2,9/3,6 kg/tk
Kulu: 51 tk/m2

Toonid: hall, punane, must ja 
karelia
Kasutuskoht: 
Sillutuskivi 60: kergliiklus
Sillutuskivi 80: 
rasked liiklusvahendid

SILLUTUSKIVI 60 / 80
Sillutuskivi on lihtne ja stiilne lahendus, mida saab 
kombineerida teiste kividega.

Suurus: 278 x 138 x 80 mm 
Kaal: 7,2 kg/tk 
Kulu: 26 tk/m2 
Toonid: hall, must, punane, 
karelia, valge, liivapruun ja 
mustjasvalge
Kasutuskoht: 
rasked liiklusvahendid

TÄNAVAKIVI 80
Tänavakiviga lood stiilse ajatu õue, mis kannatab ka 
pidevat rasket koormust. Saadaval ka ilma 
servakaldeta ja rustiikse pinnatöötlusega kive.

- UUS! Tänavakivi 80 paatina pinnatöötlus, toon 
mustjasvalge.

Suurus: 278 x 278 x 80 mm 
Kaal: 14,5 kg/tk
Kulu: 12,8 tk/m2 
Toonid: hall ja must 
Kasutuskoht: 
rasked liiklusvahendid

TÄNAVAPLAAT 80
Tänavaplaat kannatab korduvat raskema 
liiklusvahendiga liiklust. Õue võib värskendada 
ühendades tänavaplaadist, tänavakivist ja 
sillutuskivist vahelduvat ladumismustrit.

Suurus: 197 x 162 x 80 mm 
Kaal: 5,1 kg/tk
Kulu: 36 tk/m2 
Toonid: hall, must, punane ja 
karelia 
Kasutuskoht:
rasked liiklusvahendid

H-KIVI 80
H-kiviga saad luua vahva geomeetrilise mustri.

- Saadaval ka osakivid.

Traditsioonilised 
õuekivid
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Suurus: 117 x 117 x 60 mm 
Kaal: 1,9 kg/tk 
Kulu: 73 tk/m2 
Toonid: hall, must ja karelia
Kasutuskoht: kergliiklus

MINICITY KIVI 60
Minicity kivil on teistest kividest väiksem 
servakalle, see annab kivile hoolitsetud välimuse, 
jättes samas lastele võimaluse sõita õues rula või 
rulluiskudega.

Mõõdud: 
180 x 120 x 60, 400 tk/alus ja
90 x 120 x 60, 160 tk/alus
Kaal: 2,9 kg/tk
Kulu: 46 tk/m2 
Toonid: hall, must ja karelia   
Kasutuskoht: kergliiklus

MUNAKIVI 60
Servadest ümardatud munakiviga saad luua oma 
õuele tõeliselt efektse ja vanaaegse ilmega 
munakivitee. Terved ja poolikud munakivid on 
laotud samale alusele. 

Suurus: 198 x 98 x 50 mm
Kaal: 2,3 kg/tk 
Kulu: 50 tk/m2

Toonid: hall ja must 
Kasutuskoht: kergliiklus

KODUKIVI 50
Kodukivi on traditsiooniline konkreetse vormi ja 
servakaldega õuekivi, kerge koormusega 
pindadele. Vahelduva ladumisega elavdad oma 
õueala. 

Suurus: 208 x 68 x 80 mm
Kaal: 2,7 kg/tk
Kulu: 68 tk/m2

Toonid: hall, punane, must ja 
karelia 
Kasutuskoht: 
rasked liiklusvahendid

POOLKIVI 80
Kitsa poolkiviga lood õuele lõbusaid mustreid. 
Sobib kasutamiseks äärekivina. 

Suurus: 238 x 238 x 60 mm
Kaal: 7,6  kg/tk
Kulu: 17,7 tk/m2 
Toonid: hall, must ja karelia
Kasutuskoht: kergliiklus

CITY PLAAT 60
Väiksem servakalle annab city plaadile hoolitsetud 
välimuse. Erinevaid kivitüüpe omavahel ühendades 
lood isikupärase õue.

Suurus: 179 x 119 x 60 mm
Kaal: 2,9 kg/tk 
Kulu: 47 tk/m2 
Toonid: hall ja must
Kasutuskoht: kergliiklus

CITY KIVI 60
Kui hoov vajab tasast pinda, siis sirgeservaline ja 
servakaldeta city kivi on kindel ja vastupidav valik.  

Suurus: 225 x 113 x 60/80 mm
Kaal: 3,4/4,7 kg/tk
Kulu: 40 tk/m2

Toonid: hall, must, punane ja 
karelia
Kasutuskoht: 
Unikivi 60: kergliiklus 
Unikivi 80: 
rasked liiklusvahendid

UNIKIVI 60 / 80
Sakilise servaga unikivi on tõeline klassika, 
millega saad õuele ilmeka pinna, vähese vaevaga. 
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Võluvad elegantsed        
kaarekivid

Kaunilt ja looduslikult looklev tee koos võluvate kaartega loovad 
aeda pehmust. Kaarekiviga ümbritsetud kaevukaaned jätavad 

hoolikalt viimistletud mulje.

Klassikaline kivi 60 - must 
Muru äärekivi 300 - hall16 · EXIMP OÜ 



Suurus: 115 x 110 x 60/80 mm
Kaal: 1,6/2 kg/tk
Kulu: 91 tk/m2

Toonid: hall, punane, must ja
karelia 
Kasutuskoht:
Kaarekivi 60: kergliiklus
Kaarekivi 80: 
raskemad liiklusvahendid

KLASSIKAINE 
KAAREKIVI 60 / 80
Anna aiale viimane lihv, loo klassikalise 
kaarekiviga stiilseid ümaraid vorme ja kaari. 
Sobib kasutamiseks kaevukaante ümbritsemiseks.

Suurus: 115 x 115 x 60/80 mm
Kaal: 1,8/2,3 kg/tk 
Kulu: 76 tk/m2 
Toonid: hall, punane, must ja
karelia
Kasutuskoht:
Ruutkivi 60: kergliiklus
Ruutkivi 80: 
raskemad liiklusvahendid

KLASSIKALINE 
RUUTKIVI 60 / 80
Klassikaline ruutkivi toob õuele pehmust ja 
elavat ilmet. Klassikaline ruutkivi sobib hästi 
trepiastmete ja teeradade loomiseks.

Suurus: 172 x 115 x 60/80 mm
Kaal: 2,7/3,5 kg/tk 
Kulu: 51 tk/m2 
Toonid: hall, must, punane ja 
karelia
Kasutuskoht:  
Klassikaline kivi 60: kergliiklus
Klasikaline kivi 80: 
raskemad liiklusvahendid

KLASSIKALINE KIVI 60 / 80
Elavda õueala pehmelt ümardatud klassikalise 
kiviga. Sobib teeradade ja juurdepääsuteede 
loomiseks. Klassikaline kivi 80 kannatab 
raskemat ja tihedamat liiklust. Ümardatud 
vormiga klassikaline kivi annab pehme ja elava 
pinna igasse hoovi. 

Klassikaline ruutkivi 60 - punane
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MUSTERPLAAT 405
Suurus: 400 x 400 x 50 mm
Kaal: 19 kg/tk
Kulu: 6,25 tk/m2 
Toonid: hall ja karelia
Kasutuskoht: kergliiklus

MUSTERPLAAT 305 
Suurus: 300 x 300 x 50 mm
Kaal: 11 kg/tk 
Kulu: 11,1 tk/m2 
Toonid: hall, must ja karelia
Kasutuskoht: kergliiklus

MUSTERPLAAT
Musterplaadiga saab teha 
traditsioone austava, 
mitmekülgse "looduskiviliku" 
tänapäevase lahenduse oma 
aeda. Musterplaadiga saab 
kaunistada sokli kõrval olevat 
ümbrust.

AURORA PLAAT 305 
Suurus: 300 x 300 x 50 mm 
Kaal: 11 kg/tk 
Kulu: 11,1 tk/m2

AURORA PLAAT 405 
Suurus: 400 x 400 x 50 mm 
Kaal: 19 kg/tk
Kulu: 6,25 tk/m2

Kasutuskoht 305, 405 ja 505: 
kergliiklus

AURORA PLAAT
Mitmevärvilise tehnikaga 
valmistatud aurora plaadi 
pind on mõnus kombinatsioon 
mustast ja valgest. Aurora 
plaadiga lood aeda 
väärtusliku ja modernse ilme.

AURORA PLAAT 505 
Suurus: 500 x 500 x 50 mm 
Kaal: 29 kg/tk 
Kulu: 4 tk/m2

AURORA PLAAT 708 
Suurus: 700 x 700 x 80 mm 
Kaal: 93,5 kg/tk 
Kulu: 2,04 tk/m2

Kasutuskoht 708:  
raskemad liiklusvahendid

Suurus: 400 x 400 x 50 mm
Kaal: 19 kg/tk
Kulu: 6,25 tk/m2 
Toonid: grafiit ja mustjasvalge
Kasutuskoht: kergliiklus

LOIMU KIVIPLAAT 405
Loimu kiviplaat on looduslikku kivi 
meenutava lainelise pinnaefektiga lahendus 
õuele.

Hõlpsalt paigaldatavad  
betoonplaadid 
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Betoonplaatidega saad kergelt pilkupüüdva õue, 
mis on praktiline ja vastupidav.



Suurus: 300 x 300 x 50 mm
Kaal: 11 kg/tk
Toonid: hall, punane ja must
Kasutuskoht: kergliiklus

Suurus: 700 x 700 x 80 mm
Kaal: 93,5 kg/tk
Kulu: 2,04 tk/m2 

Toonid: hall ja must
Kasutuskoht: 
raskemad liiklusvahendid

BETOONPLAAT
Jõulise betoonplaadiga 
katad õue silmatorkavalt ja 
vastupidavalt. Laiast 
valikust leiad kindlasti 
endale meelepärase 
lahenduse.

BP-505
Suurus: 500 x 500 x 50 mm 
Kaal: 29 kg/tk 
Kulu: 4 tk/m2
Toonid: hall, punane ja must

BP-405
Suurus: 590 x 590 x 60 mm 
Kaal: 50 kg/tk
Kulu: 2,87 tk/m2 

Toon: hall

BETOONPLAAT 305
Pindviimistletud soontega. 

BETOONPLAAT 708
Massiivse BP-708 saad esindusliku, lihtsa ja 
tasase pinna. Suured plaadid on olnud 
populaarseks trendiks sisustuses ja see trend 
on jõudnud aedadesse.   

Suurus: 350 x 350 x 100 mm 
Kaal: 29,4/14,7 kg/tk
Kulu: 8,16 tk/m2
Suurus: 350 x 175 x 100 mm 
Kulu: 16,33 tk/m²
Toonid: hall, must ja valge 
Kasutuskoht: 
raskemad liiklusvahendid

MASSIIVNE TUGEVUS

BETOONPLAAT 350x350x100

BETOONPLAAT 350x175x100
Eriti massiivne betoonplaat, mis peab vastu raskele 
liikluskoormusele. Valikust on betoonplaat 
350x175x100, millega ladumist kombineerides saab 
vaheldusrikkama pinna.

BP-305
Suurus: 300 x 300 x 50 mm
Kaal: 11 kg/tk
Kulu: 11,1 tk/m2 
Toonid: hall, punane, must 
ja süsimust 

BP-405
Suurus: 400 x 400 x 50 mm
Kaal: 19 kg/tk 
Kulu: 6,25 tk/m2 
Toonid: hall, punane, must 
ja süsimust 
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Kasutuskohad:
305, 405, ja 505 kergliiklus
606 kergsõidukite tavaliiklus



Ajatud ja vastupidavad 
sademevee lahendused

Murukivi - hall Loimu hulekivi - hallPerfoplaat

Loimu hulekivi - must 
City vallikivi - must20 · EXIMP OÜ 

Sademevee ja sulavee juhtimine krundil on tänapäeval üha 
olulisem. Lakka sademevee lahendustega saab seda teha, stiilis 

järeleandmisi tegemata.



Suurus: 240 x 240 x 80/65 mm 
Kaal: 9,2 kg/tk
Toonid: hall, punane, must, 
karelia

RENNIPLAAT 80 / 65
Renniplaadiga juhitakse sademeveed 
eemale soovitud suunas. Renniplaadid 
sulanduvad märkamatult kokku teiste 
kiviplaatidega.

Suurus: 125 x 100 x 500 mm 
Kaal: 15 kg/tk
Toon: hall

VEERENN
Veerenniga juhitakse sademeveed tõhusalt 
soovitud suunas. Otsatapp seob veerennid 
tihedalt teineteise külge.

Suurus: 300 x 300 x 100 mm 
Kaal: 15 kg/tk
Toon: hall

VEERENNI PESA
Sademevee juhtimist vihmaveetoru alt 
alustatakse veerenni pesaga ja juhitakse 
veerenniga vundamendist eemale.

Suurus: 400 x 600 x 100 mm 
Kaal: 35 kg/tk
Kulu: 4,16 tk/m2

Toon: hall        
Kasutuskoht: kergliiklus

PERFOPLAAT
Perfoplaat sobib kaldpindade katmiseks ja 
erosiooni kaitseks. Perfoplaat ei talu suuri 
koormusi ja raskeid liiklusvahendeid.

Suurus: 140 x 140 x 80 m + nukid 25 mm
Kaal: 4,2 kg/tk
Kulu: 36,8 tk/m2 
Toonid: hall ja must 
Kasutuskoht:
raskemad liiklusvahendid

MURUKIVI 80
Murukiviga saab vastupidava pinna, 
mida muru rohelus elavdab. Tänu suurtele 
vahedele imendub sademevesi kiiresti 
pinnasesse.

Alusel neli erineva 
mõõduga kivi. 
Mõõdud:  
140 x 140 x 80 mm 
180 x 140 x 80 mm
240 x 140 x 80 mm
280 x 140 x 80 mm 
Kaal: 170 kg/m2 
Toonid: hall ja must 
Kasutuskoht:  
raskemad liiklusvahendid

LOIMU HULEKIVI 80
Loimu hulekiviga lood õuealale esteetilise 
ja väärtusliku ilme. Loimu hulekiviga 
kaetud ala laseb läbi sademeveed ja aitab 
hoida veeloikude teket ümber ehitiste.
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Nägusad, isikupärased 
vallikivid

Suurus:
terve kivi 360 x 180 x 150 mm
nurga kivi 360 x 180 x 150 mm
poolik kivi 180 x 180 x 150 mm
Kaal: 22/22/12 kg/tk
Kulu: 18,5 tk/m2

Toonid: hall, must, karelia

ANTIIK VALLIKIVI KROBELINE
Massiivse antiik vallikiviga annad madalatele 
müüridele, treppidele ja lillepeenarde äärtele 
suurepärast graniitset võimsust. Murdpinnalise 
antiik vallikivi pind on reljeefselt krobeline.

Suurus: 360 x 180 x 150 mm
Kaal: 22 kg/tk
Kulu: 18,5 tk/m2 
Toonid: hall, must ja karelia

ANTIIK VALLIKIVI SILE
Antiik vallikivi sile pind järgib vanaaegse 
graniitvundamendi ilmet. Kasuta antiik vallikivi 
madalates müürides, trepiehitistes või 
lillepeenardes. Efektne sile pind loob viimistletud 
lõpptulemuse.

City vallikivi - hall 
Antiikkivi - hall22 · EXIMP OÜ 

Vallikividega lood aeda isikupärase ilme. Stiilset 
atmosfääri saate lisada ühilduvate seinavalgustitega.



 Lohko müürivalgusti väike

VALGUSTID MÜÜRILE
Lohko müürivalgusti LED Sialdab 1 tk E27 9,5W LED-lampi, IP44      
Antiik müürivalgusti LED Sialdab 2 tk E27 9,5W LED-lampe IP44       
Lohko müürivalgusti väike LED Sialdab 1 tk 8,7W LED-valgusti, IP44

Suurus: 300 x 360 x 80 mm
Kaal: 19 kg/tk
Kulu: 21 tk/m2

(poolitamata kivid) 
Toonid: hall, must ja karelia

VALLIKIVI
Vallikivi sobib madalateks müürideks. 
Servakaldega kiviga saab hõlpsalt kaarduvaid 
müüre ehitada. Vallikivi krobeline pind annab 
müürile reljeefse struktuuri.
- Vallikivi poolitatakse kohapeal.

Suurus:
avaga kivi 480+80 x 200 x 100 mm
kaanekivi 480+80 x 200 x 100 mm
otsakivi 200 x 200 x 100 mm 
Kaal: 18-21*/24/8,5 kg/tk
*olenevalt tootja tehasest 
Kulu: 17,8 kivipaari/m2

Toonid: hall, must ja karelia

LOHKO VALLIKIVI
Ühelt poolt krobeline ja teiselt poolt sileda 
pinnaga lohko vallikivi on lihtsalt ja kiirelt 
paigaldatav. Kivi mõlemaid pooli saab jätta 
nähtavale. Nurki on lihtne laduda. Kõrgemad 
müürid on soovitatav armeerida ja avad 
betoonisegu täis valada. Kaanekivi 
lõppviimistleb müüri välisilme.
- Lohko otsakivi on eraldi tellitav. Alusel on 
avadega ja ilma avadeta otsakivid.

Suurus: 
terve kivi 360 x 180 x 150 mm
nurga kivi 360 x 180 x 150 mm
poolik kivi 180 x 180 x 150 mm
Kaal: 23/23/12 kg/tk
Kulu: 18,5 tk/m2

Toonid: hall, must ja karelia 

Vaata lohko vallikivi 
paigaldusvideot: 
lohko./fi/lohkomuurikivi
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CITY VALLIKIVI
Moderne city vallikivi sobib müüridele 
kõrgusega kuni 750 mm. Vajadusel võib kivid 
liimida omavahel ilmastikukindla kiviliimi või 
seguga.
- Kivil on üks pikem külg sile ja teine krobeline. 
- Mõlemaid külgi võib paigaldada nähtavale 
poole.

CITY VALLIKIVI KAAR
Kitsenevad küljed võimaldavad kaarduvate 
müüride tegemist. Kaarekividega ehitad 
ümmarguse lõkkeaseme või lillepeenra. Kivi 
välispinnad on krobelised.

Suurus: 180/130 x 180 x 150 mm
Kaal: 10 kg/tk
Toonid: hall, must ja karelia



TREPIPLAAT 750
Suurus: 750 x 400 x 130 mm 
Kaal: 90 kg/tk

TREPIPLAAT 450 
Suurus: 450 x 400 x 130 mm 
Kaal: 54 kg/tk
Toonid: hall ja must

TREPIPLAAT 750 / 450 
Trepiplaadiga saad lihtsalt oma õuele 
turvalise ja stabiilse trepi. Betoonist 
trepiplaadi üks külg on krobeline ja teine sile, 
et jääks valikuvõimalus, millist kivi poolt 
kasutada. Astme kõrgus on mugavalt madal 
130 mm ja sügavus 390 mm. 

Trepiplaat - must 
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ÜMMARGUNE LÕKKEASE
Mõõdud: väline-D 137 cm, sise-D 101 c, kõrgus 45 cm  
Üldkaal: 740 kg 
Toonid: hall ja must
Komplektis: city vallikivi kaarekivid 72 tk

ANTIIKNE LÕKKEASE
Mõõdud: laius 108 cm x pikkus 108 cm x kõrgus 36 cm 
Üldkaal: 660 kg  
Toonid: hall ja must 
Komplektis: antiik vallikivi, antiikplaadid, tulekindlad 
tellised, kiviliim, liimipüstol ja grillrest

VÕLUVAD JA 
PRAKTILISED 
LÕKKEASEMED

Kaunilt patineeritud ja vastupidavad 
lõkkeasemel küpsetad grilltoidud ühisteks 
meeldivateks hetkedeks. Lõkkeasemed loovad 
hubasust ka väiksemates aedades. 
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Hoolikalt viimistletud 
äärekivid

Lohko vallikivi, antiikkivi ja muru äärekivi Lakka Infra-tuotteemme seuraavalla aukeamalla >26 · EXIMP OÜ 

Anna viimane lihv platsidele ja aiateedele rühikate äärekividega. 
Nii hoiad ära muru levimise õuekivide vuukidesse.



Suurus: 
135 x 80 x 600 mm,
135 x 80 x 300 mm
Kaal: 16/8 kg/tk 
Toonid: hall, punane ja must

Suurus: 
372/330 x 100 x 140 mm 
edenemine 351 mm
Kaal: 11 kg/tk 
Toonid: must, mustjasvalge 
ja pruunikasvalge

MURU ÄÄREKIVI
Muru äärekiviga hoiad oma murupinna 
stiilselt ohjes. Tänu kivi otsakumerusele võid 
hõlpsalt piiritleda ka kaarduvaid pindu.

LOIMU ÄÄREKIVI
Loimu äärekivide dekoratiivne pinnaprofiil 
loob aeda looduskivilikku naturaalsust ja 
ääristab kaunilt õuekividega kaetud pinnad ja 
lillepeenrad. 
Kaldus otsaga on kaarduvaid pindu lihtne 
ääristada.

Suurus: 220 x 110 x 80 mm
Kaal: 4,1 kg/tk
Toonid: hall, punane ja must

RASIKIVI JA 
ANTIIK RASIKIVI
Rasikivi võib kasutada muru või kivipinna 
ääristamiseks. Tänu kaarjale otsale on 
võimalik ringid ja kaarduvad pinnad 
lihtsalt piiritleda. Vanaaja hõngu saab 
lisada antiik rasikiviga.

Loimu äärekivi Muru äärekivi
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Tugeva H-ÄÄREKIVIGA 
ääristatud asfalt-või õuekivitee 
on vastupidav. Kaare-, nurga- 
ja madalduskiviga on lihtne 
erinevaid teekujundeid 
ääristada. Seeriasse kuuluv 200 
mm kõrgune ÜLESÕIDUKIVI 
kergendab kivide paigaldamist 
kaldteedele ja samale 
alustasandile.

Süvistatav  H-äärekivi

170

30
0

190

Kitsamad J-ÄÄREKIVID 
pakuvad erinevaid võimalusi 
teeääre planeerimiseks. Sellest 
seeriast leiate sobivad kivid 
sirgete, kaarte ja nurkade 
tegemiseks. Lõpptulemuseks 
on korralikud ja tugevad 
servad, mis eraldavad erinevad 
alad üksteisest.

Süvistatav J-äärekivi

30
0

210

110

Mõõdud:
80 x 130 x 1000 mm 
120 x 130 x 1000 mm 
160 x 130 x 1000 mm 

Lisaks kaare-ja nurgakivid

Mõõdud: 
H-äärekivi
300 x 170 x 1000 mm

J-äärekivi
300 x 110 x 800 mm 

Lisaks kaare-ja nurgakivid

LIIMITAVAD ÄÄREKIVID
Liimitavaid äärekive kasutatakse tänavate, 
kergliiklusteede, parkimisplatside ja õuealade 
piiritlemiseks. Äärekivid kinnitatakse liimiga. 
Seeriasse kuuluvate kaare-, nurga- ja 
madalduskividega õnnestub keerulisemate 
pindade ääristamine.

Süvistatavate äärekividega toestad asfaldi-, killustiku- 
ja õuekividega kaetud teede servi, lõppviimistledes need 
stiilselt. Süvistatavaid äärekive on saadaval ka kaare-, 
nurga- ja madalduskividena. Nendega saab ääristada ka 
erikujulisi alasid.

Äärekivid infrastruktuuri 
ehitamiseks
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Lakka süvistatavate äärekivide ja betoonist äärekividega saad  
kvaliteetse lõpptulemuse nõudlikust vajavale infrastruktuurile. 

Soome betoonist valmistatud tooted peavad vastu suuretele 
koormustele ja keerulistele ilmastikutingimustele. 

SÜVISTATAVAD ÄÄREKIVID



SÜVISTATAVATE H-ÄÄREKIVIDE VALIKUTABEL
TOODE KUMER NÕGUS

MÕÕDUD MM 
KÕRG. x LAI: x PIK.

KULU
TK/ JM

KULU
TK / RING 

SIRGE L=500 300x170x500 2 ø 12 m = 76 tk

NURK R250 / 90° 300x170x390 2,56 ø 0,5 m = 4 tk

KAAR R500 / 90° 300x170x780 1,28 ø 1 m = 4 tk

KAAR R1000 300x170x780 1,28 ø 2 m = 8 tk

KAAR R2500 300x170x780 1,28 ø 5 m = 20 tk

KAAR R4500 300x170x780 1,28 ø 9 m = 36 tk

800

R4500

R2500

R1000

R500

 R250/90

Lakka reunakivien kaarivalintataulukko

Upotettavat reunakivet, kupera & kovera 1:4030.11.2021

R6000

1300330
80

R3500

2300 4300 58003300
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Pinnasetööd 
läbikülmuval 
aluspinnal

1. 
Kividega kaetav pind mõõdetakse ja märgitakse 
maapinnale. Aluspinna- ja soojusisolatsiooni tööd 
tehakse planeeritavast pinnast laiemalt. Välja 
kaevatud ala täidetakse kandva täitematerjaliga, 
kas kruusa või killustikuga. Täitematerjal 
tihendatakse 20 cm paksuseks pinnasetihendajaga.  
80 - 100 kilost tihendajat kasutatakse kivide 
tasandamiseks viimistlusfaasis.

4. 
Juhtnööriga tagad sirged kivipinnad. Nööri tuleb 
kasutada kogu ladumise ajal. Vajalikud 
parandused peab tegema koheselt.

1.  Serva tugi
2.  Segu
3.  Paigaldusliiv (4 – 8 mm)
4.  Killustik (4 – 32 mm)
5.  Maamärg betoon
6.  Jäme liiv
7.  Isolatsioon
8.  Äravoolu killustik
9.  Äravool
10.  Aluspind

2. 
Kandva aluskihi peale laotakse max. 3 cm paksune 
paigaldusliiva kiht - kas peene liiva või kivituhaga. 
Paigaldusliiva kiht tasandatakse sirgeservalise 
lauaga.

5. 
Äärekivid toestavad ja viimistlevad lõplikult 
kivipinna. Kivid ja plaadid tuleks ladumise ajal 
võtta erinevatelt alustelt, et ühtlustada võimalikke 
toonierinevusi.

3. 
Kivid laotakse kindla ja viimistletud aluspinna 
peale. Paigaldamisel tuleks vältida paigaldusliival 
käimist. Kivide paigaldamisel, tuleb neid lõigata. 
Sirge lõikepinna saab ketaslõikuriga, kasutades 
teemant lõikeketast või kivisaagi.

6. 
Valminud kivipinna vuugid täidetakse peene 
liivaga. Liiv harjatakse kivide vahelistesse 
vuukidesse ja lõplikult valminud kivipind 
tihendatakse. Vajadusel harjatakse vuukidesse liiva 
juurde.

NB! Plaatidest laotud pindu ei tihendata!

HOOLDUSJUHEND
Soomes toodetakse õuekivid kõrg-
kvaliteedilisest betoonist. Pakendi küljel on 
kolmanda osapoole Inspecta kvaliteedi 
märk, mis tagab selle, et kui kivid on 
paigaldatud õigesti ja hoolikalt, peavad nad 
vastu Põhjamaa keerulistes 
ilmastikuoludes - pakases, lörtsis, vihma- 
ja lumesajus, ilma erilise hoolduseta. 
Kivipinna hoiab puulehtedest ja prahist 
puhtana harjaga puhastamine või 
vajadusel pesemine nt. survepesuriga. 
Lumi ja jää eemaldatakse tavapäraselt 
käsitsi või mehaaniliselt kergvarustusega. 
Soola kivipindadel ei kasutata, sest sool 
lühendab kivide pealispinna kasutusaega. 
Betoonpinnale võib tekkida nn. 
lubihärmatis, mis kaob aja jooksul 
iseenesest. Lubihärmatise kadumist saab 
kiirendada pestes pindasid survepesuriga. 
Laotud kivisillutise pinna võimalikud 
lohud ja paisumised parandatakse. Selleks 
tuleb kivid eemaldada ja aluspind 
tasandada ning kivid tagasi panna. 
Paranduskohad ei jää näha.

LAKKA ÕUEKIVIDE PAIGALDAMINE
Lakka õuekivid võid ise paigaldada. Juhiseid järgides saad puhta ja 
kauakestva kivist pinna.
Paigaldamisel kasutage kaitsevahendeid! Kividel võib olla toonierinevus. 
Tooni erinevuste ühtlustamiseks võtke paigaldamise ajal kivid erinevatelt 
kivialustelt.

Vaata õuekivide 
paigaldusvideot
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Lakka betoontoodete tooraine 
süsiniku jalajälg on nüüd 30% väiksem

Keskkonnast hoolimine ja säästev 
areng on eelkõige tegevused tulevaste 
põlvkondade kindlustamiseks, samuti 
ka uued innovatsioonid, mis muudavad 
valikuid lihtsamaks. Vastutus lasub 
eelkõige neil meie seast, kes me 
mõjutame seda, kuidas maailm on üles 
ehitatud. 

Seetõttu töötasime välja oma 
betoontoodete jaoks uue retsepti, 
selle valmistamisel kasutatud 
tsemendi asendamine 
emissioonivaba ringlussevõetud 
toorainega. Selle tulemusena on meie 
valuploki ja õuetoodete tooraine 
süsiniku jalajälg nüüd 30% väiksem. 
Ehitagem koos maailm, kus saame 
kõik elada. Nüüd ja tulevikus.

KÕIK VUNDAMENDIST VIIMISTLUSENI
Eximp OÜ 100% Eesti kapitalil põhinev 
hulgimüügi ettevõte ja turul tegutsenud 
aastast 2016. Selle ajaga oleme kasvanud 
usaldusväärseks partneriks mitmetele 
ehitusettevõtetele ja jaekettidele.

Meie sortimendist leiate laia valiku üldehitus- 
ja sisetööde ehitusmaterjale, mille tarnime 
üsaldusväärsetelt koostööpartneritelt 
Euroopast. Lähtume klientide vajadustest ja 
leiame alati personaalse lahenduse kõikidele 
oma klientidele. Erinevaid tooteid saavad osta 
nii ettevõtted, kui erakliendid.

Müügiinfo ja kontaktid: 

• Esindussalong:
Kantsi 3, Tallinn

• info@eximp.ee
• tel. +372 56265888
• Ladu:

Kangru tee 6, Vaela küla,
Kiili vald, Harjumaa

• https://eximp.ee/

VÄRVITOONID
ÕUEKIVIDE PÕHILISED VÄRVIVALIKUD 
Vaata toote järgi värvivalikuid, iga toote 
kohta eraldi.

NB! Erinevate partiide värvid (varjundid) 
võivad pisut erineda. Soovitav on kasutada 
ühes kohas samast partiist toodangut. 

Karelia värvitoon sisaldab musti, 
punaseid ja punakasmusti kive.

Betoonipinnale võib tekkida nn. 
lubihärmatis, mis kaob aja jooksul 
iseenesest.

Õuekivi

hall

must

punane

karelia

hall

must

punane

Tänavakivi 
rustiikne

Kogus: 25 ja 800 kg 
Toonid: looduslik liiv ja must 
Tera suurus: 
0,1-0,7 mm ja 2-4 mm

VUUGILIIV
Õuekivide viimistlemiseks mõeldud vuugiliiv seob 
kivid omavahel ja takistab taime- ja rohuseemnete 
ning muul prahil vastvalminud kivipindade 
vuukide vahele sattumist. Terasuurusega 2-4 mm 
vett läbilaskev vuugiliiv sobib hästi loimu hulekivi 
vuukimiseks.

VALMISTATUD
SOOMES

LAKKA BETOONITOODETEL

VÄIKSEM JALAJÄLG



KIVIST MAJAD, PLOKID, ÕUEKIVID, PAHTLID, SEGUD, ELEMENDID JA VALMIS BETOON 
WWW.EXIMP.EE

KIVIST 
KASVAB 

KODU




