White Ice 35 x 100-200 mm

Kaunista kotiasi aidoilla luonnonkivillä

www.polarkivi.fi

White Ice 200 x 100 mm

Arvoisa asiakas,
olemme iloisia voidessamme lähettää uudistuneen esitteemme ja tietoa laajentuneesta kivimallistostamme. Kaikki mallistomme
kivet ovat edelleen aitoa luonnon kiveä, minkä vuoksi ne soveltuvat mainiosti kodin kaikkin sisätiloihin sekä ulkoverhouksiin.
Sisustus- ja verhoilukivemme ovat kiviainekseltaan kvartsikiveä, liuskekiveä, kalkkikiveä tai marmoria. Kivien värimaailma vaihtelee vaalean ja beigen sävyisistä kivistä harmaisiin, lähes mustiin kiviin, joten ne sopivat arkkitehtuuriltaan ja tyyliltään hyvin
erilaisiin koteihin.
Aito kivi on pitkäikäinen ja taatusti turvallinen ratkaisu. Se kestää kaikissa olosuhteissa ja säilyttää arvonsa. Luonnon kivi on
ekologinen, eikä se päästä huoneilmaan mitään haitallisia yhdisteitä.
Toimitamme kivet kotiovellenne suoraan maahantuonnista muutamassa arkipäivässä. Asiakaspalvelumme ja myyntimme palvelee numerossa 0201-758 440 tai sähköpostitse asiakaspalvelu@polarkivi.fi

Ystävällisin terveisin,

Mikko Vainionpää
Polarkivi

Pala kauneinta maailmaa

Polarkivi | Suuripääntie 29, 34800 Virrat
puh. 0201 758 440 | asiakaspalvelu@polarkivi.fi | www.polarkivi.fi
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White Ice 200 x 50 mm

White Ice 35 x 100-200 mm

Aito kivi on kestävä ja turvallinen
ratkaisu
Kaikki Polarkivet ovat aitoa luonnon kiveä, joten ne kestävät
ja säilyvät laadukkaina myös vaativissa olosuhteissa. Polarkiviä voidaan käyttää kodin kaikissa sisätiloissa; sisäseinien
ja tulisijojen verhouksesta pesutiloihin ja saunaan. Erityisesti
kosteissa tiloissa luonnon kivi on turvallinen ja taatusti pitkäikäinen vaihtoehto.
Polarkivet louhitaan luonnon kivestä, joten niiden sävymaailma kuvastaa luontoa parhaimmillaan. Sävyt vaihtelevat
eri harmaan sävyistä vaaleisiin sekä beigen sävyisiin kiviin.

Himalaya Sand 200 x 50 mm

Luonnon kivi on yksilöllinen ja tilaan kuin tilaan arvokkuutta
tuova sisustuselementti. Se sopii tyylillisesti niin perinteisiin
kuin moderneihin sisustuksiin.

Monipuolinen materiaali myös ulkoverhouksissa
Polarkiviä voidaan käyttää sisäverhouksien lisäksi myös
talojen ulkoverhouksissa. Aito kivi sopii mainiosti talojen ulkoseinien tai sokkeleiden ja kellareiden verhoukseen. Myös
ulkoverhouksessa korostuu luonnon kiven kestävyys. Se on

Ambra Black 600 x 600 mm

turvallinen ja kestävä kaikissa sääolosuhteissa.

Dark Valley 35 x 100-200 mm

White Valley 300 x 150 mm

Ulkovuoraukset
Kestävyyttä ja laatua ulkoverhouksiin
Polarkiven kivet soveltuvat mitä parhaiten rakennusten ulkoverhouksiin, sillä aito kivi on erittäin kestävä materiaali aikaa
vastaan. Suuri osa Polarkiven kivistä on kvartsikiveä, joka on
omaa luokkaansa ulkoverhouksessa käytettynä. Kvartsikivi imee
huonosti vettä itseensä ja on siksi taatusti turvallinen sekä säilyy
laadukkaana pitkään.
Polarkivien kivien värimaailma on laaja. Värisävyt sopivat hyvin
suomalaiseen luontoon sekä rakennuskulttuuriin. Puun tai
hirren kanssa kivi muodostaa upean liiton, joka antaa talolle
arvokkuutta.
Ulkovuorauksiin liittyvissä kysymyksissä ja tilauksissa kannattaa
olla yhteydessä Polarkiven maahantuonnin asiakaspalveluun,
niin kerromme mielellämme lisää erilaisista vaihtoehdoista ja
mahdollisuuksista.
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Projektirakentaminen
Joustavuutta myös projektikohteissa
Polarkivi on mielellään toteuttamassa myös erilaisia projektikohteita. Näistä esimerkkinä mm. hotellien tai ravintoloiden
sisustukset sekä erilaisten projektikohteiden ulkoverhoukset.
Projektikohteissa kannattaa olla yhteydessä maahantuonnin
asiakaspalveluun jo projektin suunnitteluvaiheessa, sillä näissä
kohteissa voimme räätälöidä jopa uniikin kiven erityistä projektia varten. Haluamme olla joustava ja luotettava yhteistyökumppani myös projektirakentamisessa.
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Polarkivi-mallisto

Himalaya Panther
35 x 100-200 mm
Kiviaines: liuskekivi

Himalaya Panther
200 x 50 mm
Kiviaines: liuskekivi

Himalaya Panther
400 x 100 mm
Kiviaines: liuskekivi

Himalaya Panther
400 x 200 mm
Kiviaines: liuskekivi

White Valley
35 x 100-200 mm
Kiviaines: harmaa kvartsikivi

White Valley
200 x 50 mm
Kiviaines: harmaa kvartsikivi

White Valley
200 x 100 mm
Kiviaines: harmaa kvartsikivi

White Valley
300 x 150 mm
Kiviaines: harmaa kvartsikivi

Himalaya Panther
Floor & Wall
Kiviaines: liuskekivi
Kiinnitetty verkkoon 2 kpl/m2

White Ice
35 x 100-200 mm
Kiviaines: kvartsikivi

White Ice
200 x 50 mm
Kiviaines: kvartsikivi

White Ice
200 x 100 mm
Kiviaines: kvartsikivi

Mountain Rock
300 x 150 mm
Kiviaines: liuskekivi

Black Mountain
Kiviaines: liuskekivi

Grey Mountain
Kiviaines: liuskekivi

Castle Rock Black
530 x 450 mm
Kiviaines: liuskekivi
Kiinnitetty verkkoon

Dark Valley
35 x 100-200 mm
Kiviaines: kvartsikivi

Dark Valley
200 x 100 mm
Kiviaines: kvartsikivi

Himalaya Sand
35 x 100-200 mm
Kiviaines: kvartsikivi

Himalaya Sand
200 x 50 mm
Kiviaines: kvartsikivi

Castle Rock Rustic
530 x 450 mm
Kiviaines: liuskekivi
Kiinnitetty verkkoon

Black Italia
60-120 mm
Kiviaines: marmori

White Italia
60-120 mm
Kiviaines: marmori

Ambra Serena
600 x 600 mm
Kiviaines: kalkkikivi

Himalaya Sand
200 x 100 mm
Kiviaines: kvartsikivi

Silver Black
35 x 100-200 mm
Kiviaines: musta kvartsikivi

Silver Black Slim
200 x 50 mm
Kiviaines: musta kvartsikivi

Silver Black
200 x 100 mm
Kiviaines: musta kvartsikivi

Ambra Black
600 x 600 mm
Kiviaines: kalkkikivi

Kaikki kivet ovat aitoa luonnon kiveä - valitse omasi!

Polarkivi | Suuripääntie 29, 34800 Virrat
puh. 0201 758 440 | asiakaspalvelu@polarkivi.fi | www.polarkivi.fi
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200 x 50 mm

Aidon kiven arvo säilyy

Himalaya Panther
Harmaan hurmaa - yksinkertainen on kaunista
Harmaat sileäpintaiset kivet ovat ilmeeltään mallistomme moderneimpia. Kivien pinta on sileä, mutta silti luonnollinen ja elävä.
Himalaya Panther soveltuu myos lattioiden pinnoittamiseen, jos lattialta halutaan rouheampaa luonnollista otetta.

Himalaya Panther 35 x 100-200 mm

400 x 100 ja 400 x 200 mm

Paksuus: 25-35 mm
Kiviaines: liuskekivi

Himalaya Panther 200 x 50 mm
Paksuus: 10-15 mm
Kiviaines: liuskekivi

200 x 50 mm
200 x 50 mm

Himalaya Panther 400 x 100 mm
Paksuus: 12-18 mm
Kiviaines: liuskekivi
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Himalaya Panther Floor & Wall

400 x 200 mm

Himalaya Panther

Himalaya Panther 400 x 200 mm
Paksuus: 12-18 mm
Kiviaines: liuskekivi

Himalaya Panther Floor & Wall
Kivien koko: 2 kpl / m2
Paksuus: 25 mm
Kiviaines: liuskekivi

400 x 100 mm

Kiinnitetty verkkoon 2 kpl/m2
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Aito kivi on kestävä ja turvallinen myös talon ulkoverhouksissa ja sokkeleissa

200 x 50 mm

White Ice
Kullan kimallus - luo luksusta kotiisi
Valkokultakivessämme luonto näyttäytyy parhaimmillaan. Kiven pääväri on vaalea ja kiviaineksessa on uskomattoman hienoa kullan väristä kimallusta. Kokonaisuudesta syntyy elegantti ja tyylikäs.

White Ice 35 x 100-200 mm
Paksuus: 25-35 mm
Kiviaines: kvartsikivi

White Ice-kivi on yksi erikoiskivistämme

200 x 100 mm

White Ice 200 x 50 mm
Paksuus: 12-18 mm
Kiviaines: kvartsikivi

200 x 50 mm

White Ice 200 x 100 mm
Paksuus: 12-18 mm
Kiviaines: kvartsikivi
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35 x 100 - 200 mm

Kivi on yksilöllinen ja laadukas sisustusmateriaali

Dark Valley
Hopean hohde - säväyttää raikkaudellaan
Harmaassa kivessä on hopeisia hippuja, jotka tekevat kivestä ainutlaatuisen. Hopeiset kohdat sädehtivat upeasti valon osuessa
niihin. Harmaa on luonnollista ratkaisua haluavan valinta ja hopeiset hiput antavat kivelle viimeisen silauksen.

Dark Valley 35 x 100-200 mm
Paksuus: 25-35 mm
Kiviaines: kvartsikivi

35 x 100 - 200 mm
200 x 100 mm
Dark Valley 200 x 100 mm
Paksuus: 12-18 mm
Kiviaines: kvartsikivi
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Luonnon kivi on kestävä ja ajaton

Himalaya Sand
Lämminhenkinen beige - täydentää jokaisen tyylin
Beige on yksi tyylikkään sisustuksen elementeistä. Vaalean ruskeat kivet hehkuvat lämpoä ja luovat rauhoittavan ilmapiirin. Beigessä kivessä on myös hieman valkoisen sävyjä, mikä tekee kokonaisuudesta ilmavan.

Himalaya Sand 35 x 100-200 mm
Paksuus: 25-35 mm
Kiviaines: kvartsikivi

200 x 100 mm

200 x 100 mm

Himalaya Sand 200 x 50 mm
Paksuus: 10-15 mm
Kiviaines: kvartsikivi

35 x 100 - 200 mm

200 x 100 mm

200 x 50 mm

Himalaya Sand 200 x 100 mm
Paksuus: 12-18 mm
Kiviaines: kvartsikivi
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200 x 100 mm

Silver Black
Silver Black - tyylikäs musta

Luonnon kivi luo pysyvyyden tunnelmaa

Silver Black on yksi suosituimmista kivistämme. Silver Black -kivi on lähes musta, upean tyylikäs kivi. Kivessä on jonkin verran hopeisia hippuja, jotka antavat muuten mattapintaiselle kivelle raikkaan ilmeen. Silver Black sopii erityisen hyvin modernin sisustuksen
täydentäjäksi.

Silver Black 35 x 100-200 mm
Paksuus: 25-35 mm
Kiviaines: musta kvartsikivi

200 x 100 mm

35 x 100 - 200 mm

Silver Black Slim 200 x 50 mm
Paksuus: 10-15 mm
Kiviaines: musta kvartsikivi

Silver Black 200 x 100 mm
Paksuus: 12-18 mm
Kiviaines: musta kvartsikivi
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White Valley on yksi suosituimmista kivimalleistamme

200 x 100 mm

White Valley
Luonnollista kauneutta erilaisiin tiloihin
White valley on harmonisen tunnelman luova kivi. Kiven pääsävy on vaalean harmaa, mutta kiviaineksesta löytyy myös tummempia ja vaaleampia kohtia. White valley antaa neutraalin ja luonnollisen ilmeen tyyliltään hyvinkin erilaisiin tiloihin. White Valley on
värisävyltään hyvin lähellä suomalaista vaaleaa graniittia.

White Valley 35 x 100-200 mm
Paksuus: 12-18 mm
Kiviaines: harmaa kvartsikivi

White Valley 200 x 50 mm
Paksuus: 12-18 mm
Kiviaines: harmaa kvartsikivi

White Valley 200 x 100 mm
Paksuus: 12-18 mm
Kiviaines: harmaa kvartsikivi
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200 x 100 mm
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35 x 100 - 200 mm

300 x 150 mm

Polarkivien sävymaailma kuvastaa
luontoa parhaimmillaan

White Valley

White Valley 300 x 150 mm
Paksuus: 12-18 mm
Kiviaines: harmaa kvartsikivi

300 x 150 mm
300 x 150 mm
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300 x 150 mm

Mountain Rock
Voimakas harmaa - tuo tyyneyttä luonnosta
Tumma harmaa kivi on vakaa ja vähäeleinen. Kiven pinta on eläväpintainen ja tasavärinen, mikä antaa seinälle rauhallisen vaikutelman. Kivi on ilmeeltään hyvin mattapintainen. Tumma harmaa on aina varma valinta.

Mountain Rock 300 x 150 mm
Paksuus: 12-18 mm
Kiviaines: liuskekivi

300 x 150 mm

300 x 150 mm

Luonnon kivi on pitkäikäinen
ulkoverhouksen materiaali
300 x 150 mm

28

29

Mountain Collection

Castle Rock

Jyhkeää kauneutta erityisesti ulkoverhouksiin

Tyyliteltyä linnamaista tunnelmaa

Mountain-collection kivillä seinäverhous rakentuu irtokivistä, jolloin seinälle saadaan arvokas ja moni-ilmeinen ulkomuoto.
Mountain-collection kivistä löytyy kaksi värivaihtoehtoa; kiviainekseltaan harmaa sekä tumman harmaa, lähes musta. Näillä kivillä

Castle Rock on kivi, joka tuo tilaan tai ulkoverhoukseen linnamaisen ilmeen. Väriltään syvän harmaat tai punertavan harmaat kivet
ovat valmiiksi verkkoon kiinnitettyjä, mikä helpottaa kivien asentamista. Kivet ovat keskenään eri kokoisia, jolloin kokonaisuudesta
tulee moni-ilmeinen ja tyylitelty.

saat vuoren varmasti taloosi kestävän ja pysyvyyttä luovan tunnelman.

Black Mountain
Paksuus: 1.5 - 3.5 cm

Castle Rock Black

Pituus: 10 - 45 cm

Koko: 530 x 450 mm

Korkeus: 10 - 25 cm

Paksuus: 25 mm

Kiviaines: liuskekivi

Kiviaines: liuskekivi

Kulmapaloja saatavilla

Kiinnitetty valmiiksi verkkoon

Grey Mountain
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Paksuus: 1.5 - 3.5 cm

Castle Rock Rustic

Pituus: 10 - 45 cm

Koko: 530 x 450 mm

Korkeus: 10 - 25 cm

Paksuus: 25 mm

Kiviaines: liuskekivi

Kiviaines: liuskekivi

Kulmapaloja saatavilla

Kiinnitetty valmiiksi verkkoon
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Marmori luo ripauksen luksusta

White Italia

Black ja White Italia
Tyyliteltyä mustaa ja valkoista
Black ja White Italia ovat tyylikkäitä, liuskekivimäisiä kiviä, joiden kiviaines on lähes mustaa tai valkoista. White Italia on erikoiskivi
ja koska sen kiviaines on lähes valkoista, antaa se tilaan kuin tilaan raikkaan ilmeen. Black ja White Italia-kivet sopivat seinäpintojen lisäksi myös lattioihin. Koska kivet ovat aitoa luonnon kiveä, voidaan Black ja White Italia-kiviä käyttää myös kosteissa tiloissa,
tulisijoissa tai ulkotiloissa.

Black Italia
Koko: halk. 60-120 mm
Paksuus: 20 mm
Kiviaines: marmori

White Italia
Koko: halk. 60-120 mm
Paksuus: 20 mm
Kiviaines: marmori
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Italian Collection
Italian Collection- kivet ovat italialaisen Giovanni Barbierin suunnittelemia kiviä. Myös nämä kivet ovat aitoa luonnon kiveä ja ne
ovat käsityönä työstettyjä. Italian Collection- kivet soveltuvat hyvin ns. tehosteseiniin tai niillä voidaan verhoilla laajempia pintoja niin
sisä- kuin ulkotiloissakin. Kivet ovat ainutlaatuisia verhoilukiviä maailmassa ja ne ovatkin tällä hetkellä saatavissa pääosin vain USA:n
markkinoilla. Italian Collection- kivillä luot kotiisi jotain uniikkia. Kivet eivät ole vain kiviä - ne ovat taidetta.

Ambra Serena 600 x 600 mm

Ambra Serena on upea uutuuskivemme

Kivien koko: 600x600 mm
Paksuus: 15-25 mm
Kiviaines: kalkkikivi
Ambra Serena on tyylikäs ja sulavalinjainen ja se luo tilaan rauhoittavaa tunnelmaa. Ambra Serena on saanut innoituksensa luonnon elementeistä - ilmasta, tulesta, vedestä ja maasta. Tämä käsityönä valmistettu kivi luo arvokasta tunnelmaa niin moderneihin kuin klassisiinkin
sisustuksiin. Myös talon ulkoverhouksessa sillä saadaan luotua yksilöllinen ilme.
Ambra Collection on saanut myos kansainvälista tunnustusta. Se valittiin yhdeksi parhaaksi tuotteeksi ”Architectural Record” 2008-ohjelmassa USA:ssa ja se on pysyvästi esillä ”Triennale Design”-museossa Milanossa. Ambra Serena-kiven on suunnitellut italialainen Giovanni
Barbieri.
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Ambra Black on käsityönä valmistettu taidekivi

Italian Collection

Ambra Black 600 x 600 mm
Kivien koko: 600x600 mm
Paksuus: 15-25 mm
Kiviaines: kalkkikivi
Ambra Black on tyylikäs ja sulavalinjainen ja se luo tilaan rauhoittavaa tunnelmaa. Ambra Black on saanut innoituksensa luonnon elementeistä - ilmasta, tulesta, vedestä ja maasta. Tämä käsityönä valmistettu kivi luo arvokasta tunnelmaa niin moderneihin kuin klassisiinkin
sisustuksiin. Myös talon ulkoverhouksessa sillä saadaan luotua yksilöllinen ilme.
Ambra Collection on saanut myos kansainvälista tunnustusta. Se valittiin yhdeksi parhaaksi tuotteeksi ”Architectural Record” 2008--ohjelmassa USA:ssa ja se on pysyvästi esillä ”Triennale Design”-museossa Milanossa. Ambra Black-kiven on suunnitellut italialainen Giovanni
Barbieri.
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Mountain Rock 300 x 150 mm

White Ice 200 x 100 mm

Pala kauneinta maailmaa.
Mountain Rock 300 x 150 mm

White Ice 200 x 100 mm

Himalaya Panther Floor & Wall

Black Mountain

White Ice 200 x 100 mm

White Valley 200 x 100 mm

Himalaya Panther 400 x 100 mm
Tilaa omat kivesi suoraan Polarkiven maahantuonnista!
Polarkivi-myynti palvelee ma-pe klo. 9-17,
puh. 0201-758 440 tai ota yhteyttä
sähköpostitse asiakaspalvelu@polarkivi.fi.
Kivet toimitetaan kotiovellesi muutamassa arkipäivässä.

Tutustu lisää osoitteessa:

www.polarkivi.fi
Polarkivi
Polar Design Oy
Suuripääntie 29, 34800 Virrat
Polarkiven päävarasto / nouto
Kitulanmäentie 42, 63640 Ritola-Töysä
Polarkivi-myynti
puh. 0201-758 440
email: asiakaspalvelu@polarkivi.fi

