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PIHA- JA MUURIKIVITUOTTEILLA ON 
10 VUODEN TAKUU.

VIISI KIVEN KOVAA SYYTÄ VALITA BENDERS

YMPÄRISTÖAJATTELU
Ympäristöystävällisyys on tärkeä arvo toiminnas-
samme. Muutamia esimerkkejä ympäristöajat-
telustamme ovat: vähennämme kuljetuspäästöjä 
käyttämällä valmistuksessa tehtaiden lähialuei-
den soraa, hiekkaa ja sementtiä, tuotevalmis-
tuksessa käyttämämme värit ovat vesiliukoisia, 
materiaalien ylijäämän käytämme aina uudelleen 
jätteiden minimoimiseksi ja valmistusvaiheessa 
syntyvän lämmön hyödynnämme tehdastilojen 
lämmittämisessä. 
Bendersillä on tietysti ympäristöjärjestelmämalli 
ISO 14001- sertifikaatti.

LAATU
Kaikki tuotantomme tapahtuu moderneissa teh-
taissa tarkan laadunvalvonnan alla, jotta voimme 
varmistua tuotteiden korkeasta laadusta. Kulu-
tuksen- ja pakkasenkesto ovat tärkeitä ominai-
suuksia tuotteissamme.

PALVELU
Pyrimme aina tuottamaan positiivisen palvelu-
kokemuksen, se on meille kunnia-asia. Tavoit-
teenamme on aina palvella siten, että asiakas voi 
tuntea itsensä ja asiansa tärkeäksi niin suun-
nitteluvaiheessa, kaupan teon aikana kuin vielä 
tilauksen toimituksen jälkeenkin. 

TOIMITUS
Erinomaisten kuljetuspuolen yhteistyökump-
paneiden kanssa pystymme tarjoamaan nopeat 
ja sujuvat toimitukset asiakaskohtaiset toiveet 
huomioiden.

TYYTYVÄINEN ASIAKAS
Kiitollinen ja tyytyväinen asiakas on paras 
palkinto meille ja siihen pyrimme jokaisessa 
asiakastilanteessa. Tulet huomaamaan tämän 
”Bendersin hengen” ottaessasi yhteyttä meille tai 
jälleenmyyjäämme. Tuotteemme ja palvelumme 
on luotu juuri sinua varten.

BENDERS - LUONNOLINEN VALINTA
Benders on vuonna 1960 perustettu Ruotsalainen perheyhtiö, joka on tänään yksi johtavista betoni-
tuotteiden valmistajista Pohjoismaissa. Betonituotteiden lisäksi valikoimaan kuuluvat myös graniit-
tituotteet, erilaiset aitaelementit ja koristekivet. Tähän esitteeseen on koottu vain murto-osa piha- ja 
infratuotteista. Tutustu koko valikoimaan kotisivuillamme www.benders.fi.
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LABYRINT JA TROJA ANTIK
Kauniita patinoituneita pintoja ja hauskoja värisekoituksia, nämä kivet sopivat erinomai-
sesti niin uuteen kuin vanhempaankin pihaan ja puutarhaan. Rakennatpa sitten kivetyksiä, 
portaita, muureja tai reunoja, saat takuulla hienon lopputuloksen. Labyrint Antikissa on 
sileä pinta, Troja Antikissa on rummutettu kuvioitu pinta. Erilaisia pintoja yhdistelemällä 
saat elävyyttä ja kivaa vaihtelua kokonaisuuteen.

HARMAA GRAFIITTI HARMAASEKOITUS PUNAINEN SEKOITUS TERRAMIX
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ORLANDO
Orlando on tyylikäs ja moderni neljän eri kivikoon sekoitus. Eläväinen pinta ja hieman 
leveämmät saumat antavan kauniin ja vähän spesiaalimman ilmeen. Kiviä on saatavana 
kahdessa eri paksuudessa 60mm tai 80mm. 

HARMAA GRAFIITTI HARMAASEKOITUS
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LAATAT
Sileät laatatko ovat tylsiä? Haluamme kumota tämän väitteen. Meidän mielestä sileät laa-
tat omalla yksinkertaisuudellaan ja hillityllä tyylikkyydellään auttaa nostamaan esille muut 
ympäristön materiaalit sekä kasvien vihreyden ja kukkien kauneuden.  
Laattoja on useissa eri väreissä, mm. harmaa, grafiitti, valkoinen ja keltainen. Pintavaihto-
ehtoja on useita: sileä, harjattu, kuvioitu, pesubetoni ja kitka sekä erilaisia opastekuvioitu-
ja laattoja. Sileitä laattoja saa sekä viisteellisenä että viisteettömänä.
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HULEKIVET
Uudistettu paranneltu versio aiemmasta Bender Hulekivestä, jonka saumat pystyvät vetä-
mään nyt yli kaksi kertaa aiempaa versiota enemmän hulevesiä
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MUURIKIVET
Näyttäviä muurikiviä moneen makuun erilaisilla pinnoilla ja värivaihtoehdoilla. 

MEGASMART 
Megasmartin kevyt uusi muotoilu helpottaa muurin rakentamista. Muurikivet ovat valmiik-
si lohkopintaisia. Soveltuvat pystysuoraan, kallistuvaan ja kaarevan muurin rakentamiseen. 
Edustavan etupuolen omaava Megasmart-kivi ei sovellu aitarakentamiseen. 

LABYRINT MAXI
Maxi-kiveä on saatavana patinoituneella pyöristetyllä reunalla tai särmänä teräväreunaisena. 
Nämä muurikivet sopivat muurien lisäksi erinomaisesti porrasrakentamiseen ja reunakiveksi.
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MEGASTONE
Megastone muurikiveä on kahdessa eri korkeudessa, ja pyöreäksi sekä suoraksi lohkotuilla pin-
noilla. Kivissä on lukkokannat, jotka helpottavat asentamista ja pitävät kivet paikoillaan. 

MEGAWALL
Muurikivessä on kaunis, luonnonkiveä muistuttava lohkottu pinta. Megawallilla voit rakentaa 
muurin ennen näkemättömiin korkeuksiin, jopa 12 metriin. Projekt- kivi sopii kallistuvaan muu-
riin, Garden- kivi pystysuoraan muuriin ja säteittäisillä kivillä valmistuu kaarteet ja ympyrät.
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MUURIT JA METALLIAIDAT
Muurikiviä, pylväitä ja metalliaitoja yhdistelemällä luot upeita huoliteltuja kokonaisuuksia.
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PORRASKIVET
Yksi suosikkituotteistamme on porraskivi, jolla on monta käyttömahdollisuutta. Porrasta-
santeet, portaikot, istutusaltaat, reunatuet ja upotetut askelkivet rakennat helposti porras-
kivillä, joita on montaa eri kokoa sileällä ja lohkotulla pinnalla.
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PILARIT
Benders tarjoaa markkinoiden fiksuimman pilarijärjestelmän terassi-, pihavaja- ja aitara-
kentamiseen. Säädettävä palkkikenkä tekee asennuksen nopeaksi ja helpoksi. Voit unoh-
taa aikaa vievät perustusten valamiset. Pilaria on kahta eri korkeutta: 500mm ja 700mm. 
Palkkikengän kokoja on neljä: 2, 3 ja 4 tuumaa sekä L:n mallinen.

POLLARIT
Pollareita käytetään ajoesteenä, aluerajaukseen sekä myös ympäristön koristukseen.
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KORISTEKIVET
Näillä saat hauskaa lisäilmettä puutarhaasi. Koristekivet sopivat hyvin käytävien rajaami-
seen, talon sokkelin ympärille, erilaisiksi maanpeitteiksi kukkaistutuksiin sekä puiden ja 
pensaiden juurille. Päästä luovuutesi valloilleen!
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SAUMAHIEKAT
Saumahiekalla viimeistelet kivetykset ja laatoitukset. Valitse lähelle kiven väriä oleva sau-
mahiekka, jos pyrit huomaamattomiin saumoihin. Jos taas haluat saumoista yhdenlaista 
näyttävää yksityiskohtaa, valitse silloin kivetyksestä poikkeava hiekan sävy. 

MUSTA

HARMAA

HIEKKA
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GRANIITTI
Graniittituotteet ovat viehättäviä ja ylelliseksikin miellettyjä luonnonkiviä. Graniitti on 
fantastinen materiaali, jolla on erinomaiset ja kestävät ominaisuudet. Bohusgraniittia  on 
Ruotsissa ainoastaan hyvin kapealla alueella ja siellä sijaitsee Bendersin omat kaivokset. 
Yhdessä betonikivet ja graniittituotteet täydentävät toisiaan erinomaisella tavalla ja vah-
vistavat toistensa parhaita ominaisuuksia. 

14



15



16



TUKIMUURIT
Tukimuurit soveltuvat yksityisistä pihoista aina suuriin julkisten ympäristöjen rakennus-
hankkeisiin. Tukimuureja valmistetaan korkeuksilla 400 mm - 4800 mm välillä. 
Kaikki tukimuurit ovat päätypontattuja ja varustettu hyväksytyillä nostolenkeillä, jotka on 
valettu L ja T-tukeen, jotta tukielementit voidaan nostaa paikoilleen muuria vahingoitta-
matta. Tukimuureissa on tyylikäs harjattu harmaa pinta. Tukimuurien vakiomitoitus on 
maanpaine 4- ja 20 kN.
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NAULATTAVAT REUNAKIVET JA 
MUUT INFRA-TUOTTEET
Bendersillä on Euroopan suurin valikoima naulattavia reunakiviä. Benders on luonut 
konseptin, jolla reunakivien asennus on nopeaa ja helppoa sääolosuhteista välittämättä. 
Jokaisessa kivessä on valmiiksi asennetut erikoisteräksestä valmistetut naulat, joilla reuna-
kivet saadaan tukevasti asfalttiin kiinni. Infratuotteiden valikoimaan sisältyy reunakivien 
ja tukimuurien lisäksi myös mm. ajohidasteet, bussipysäkkikivet, asemalaiturielementit ja 
kaapelikourut. 
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Benders Suomi Oy
Hyllyväntie 6-8
04600 Mäntsälä
0207 669 950

info@benders.fi
www.benders.fi


