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Basseiniruumi põrand. Standardmõõtmed, looduslik pind, libisemiskindel

RIVERSTONE looduskivi äratuntavad, kuid
samas tagasihoidlikud hallid/rohelised/must
jad toonid täiendavad ja kaunistavad iga
keskkonda ning sobivad võrdväärselt
nii koduinterjööri kui ka ühiskondlikesse
hoonetesse.
Riverstone kivi on juba sajandeid kasuta
nud selle kivimurru ümbruse kogukonnad
Argentiinas, kes oskavad hinnata selle kivi
vastupidavust ja esteetilist kvaliteeti.
Riverstone sobib ka kõige nõudlikumatesse
kasutuskohtadesse, nt aeda, ujulatesse,
märgruumidesse, põrandatele ja treppide
le, sest ebaühtlase struktuuriga kare pind
tagab libisemiskindluse ka märjana.

Basseiniruumi põrand. Erimõõtmed, looduslik pind, libisemiskindel
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• Riverstone’il on looduslik värv, mis ei si
salda kunstlikke pigmente ning ei tuhmu
päikesevalguse mõjul.
• Riverstone ei ole poorne, pidades seega
vastu nii külmale kui ka niiskuse ja kui
vamise tsüklitele. Väga väikese paisu
misteguri tõttu temperatuurikõikumine
seda ei mõjuta.
• Riverstone on stabiilne ka saastatud
keskkonnas (nt happevihmad ja sool).
• Riverstone ei ole süttiv.
• Riverstone’il on suur paindetugevus ja
seda saab kasutada õhukese kihina,
mis on kulumisele vastupidav.
• Riverstone suure tiheduse ja väikese
poorsuse tõttu on pind kulumiskindel
ja ei lase mustusel sisse tungida. Tänu
sellele on kivi suhteliselt lihtne puhasta
da ja hooldada.
• Riverstone’il on looduslik hall/roheli
ne/mustjas värv, kuid erinevad pinna
töötlused võimaldavad välimust muu
ta sõltuvalt valitud viimistlusest ja
pinnatöötlusest.

Põrand. Mõõtulõigatud, lihvitud pind

VÄRVITOONID
Hallist mustjani.
Värvitoonide vaheldumine sujuv.

PINNATÖÖTLUS
Pealispind – lõhestatud, lihvitud, poleeritud
Pinnavariandid
• Harjatud
Harjamisega pinnatöötlus tasandab kiltkivi
krobelise pinna, andes sellele uue ilme.
Pärast töötlust on kivid veel krobelised ja
tänu sellele ei ole need libedad.
Töötlus toob esile ka kivis sisalduvad mine
raalid, mis muudavad pinna toone.
• Natural (looduslik)
Kaunis välimus saavutatakse krobelise,
loodusliku pinnaga. Krobeline pind sobib
väga hästi kohtadesse, kus soovitakse
saavutada libisemiskindlust.
• Poleeritud
Kivi poleeritud pind on omal kohal neis ruu
mides mida soovitakse hõlpsasti hoolda
da. Siledat ja ühtlast mattpinda on lihtne
puhtana hoida. Poleeritud pinnal on nähta
vad ka kivis sisalduvad eri mineraalid, mis
annavad sellele looduslikult kaunid värvi
toonid.
Servad – saetud, murtud või vabakujulised.

Natural, looduslik pind

Lihvitud ja harjatud pind

KINNITAMINE

• seguga kiviliim MOSAIC
• mehaaniline, CLIMB 13/23
• liimiga, SPS System

SAADAVUS
Mendali laos Tallinnas või tellitavad.

Lihvitud pind (matt)
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Tehnilised andmed
Riverstone’i standardtooted
Toode

Paksus
mm

Laius
mm

Pikkus
mm

Kaal
kg/m2

Euroalus
m2

Põranda- ja seinaplaadid /
kindlas mõõdus (kõik pinnavariandid)

10
10
10
10

300
400
300
400

300
400
600
600

34
34
34
34

30
30
30
30

Põranda- ja seinaplaadid/
vahelduv pikkus (kõik pinnavariandid)

10
10

300
400

vaba
vaba

34
34

30
34

Vooderdusplaat
Vabakujuline kiltkivi seintele ja põrandatele,
pind looduslik (Natural)

10 - 30

vaba laius

vaba pikkus

45

30

Õuekivi
Vabakujuline kiltkivi õue ja aeda
Pind looduslik(Natural)

20 – 30

80

20

Riverstone’i kiltkiviplaate valmistatakse ka kliendi mõõtmete järgi.
Riverstone’i kiltkivid vastavad standardite 12057 : 2004 ja EN 12058 nõuetele ning on tunnistatud sobivaks sise- ja välisruumide põrandatele ja
seintele.

Riverstone on üks maailma kaunimaid kiltkivitooteid, mille ainumüügiõigus Eestis kuulub firmale Mendali OÜ ja mida leidub vaid Argentii
nas. Riverstone’i ainulaadne värvitoon, kõrge kvaliteet ja tehnilised omadused teevad sellest unikaalse kivi. Mendali OÜ annab lisateavet
toodete ja tehnilise teostuse kohta.

Sein. Erimõõtmed, looduslik pind

Põrand. Erimõõtmed, looduslik pind

Fassaad. Erimõõtmed, looduslik pind

Seina- ja katusekivid. Looduslik pind

Põrand. Lihvitud ja harjatud pind

Põrand. Lihvitud pind
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Fassaad. Klamberkinnitus, looduslik pind

Terrass. Vabakujuline, looduslik pind

Sein. Vabakujuline, looduslik pind

Väljak. Mõõtu lõigatud, looduslik pind

Põrand. Standardmõõtmed, lihvitud ja harjatud pind

Tee. Vabakujuline, looduslik pind

Sein. Erimõõtmed, looduslik pind

Põrand. Vabakujuline, looduslik pind

Müür. Ribakivi Rust, murtud pind

Kivikatus. Looduslik pind

Põrand. Lihvitud pind

Põrand. Standardmõõtmed, looduslik pind

Vabakujuline kivi,looduslik pind

Põrand. Erimõõtmed, looduslik pind

Katusekivi, looduslik pind
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