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Kergelt hooldatav graniitkivi sobib nii kööki kui  
ka vannituppa. AS Kivisepad pakub graniiti 
kahekümnes erinevas värvitoonis.  
 
2001. aastal asutatud AS Kivisepad põhitege- 
vusalaks on loodusliku kivi, sealjuures peamiselt  
graniidi ja marmori töötlemine. Peamiselt on kivid  
pärit Itaaliast, Saksamaalt ja Soomest, aga ka  
Norrast, Rootsist, Indiast ning kõikjalt mujalt üle 
maailma.  
Kööki soovitavad Kivisepad eelkõige graniiti, kuna 
tegemist on vastupidava ning kergesti hooldatava  
materjaliga. Paljud graniidid on väga ilusad ning ka 
marmor on välimuselt nägus, ent võrreldes graniidiga 
on see tunduvalt poorsem ning seep-  
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ärast võib näiteks õli- või veiniplekkide eemal-  
damine osutuda üpriski keerukaks. Graniitidest  
on heledad valdavalt rohkem ning tumedad  
vähem poorsemad, ent on ka heledaid graniite, 
mis on tugevad ja igati head. Siiski peaks hele- 
da graniidi puhul pidama meeles, et võimalusel 
tuleks plekid eemaldada koheselt. Lisaks on ole- 
mas ka spetsiaalne puhastusvahend, mida tuleb  
kasutada vastavalt köögi kasutamisele korra  
kolme kuu jooksul. See vahend aitab kivi 
imamisvõimet vähendada.  

 
Kannatab hästi kuumust  
Kuigi graniit on tugev, ei ole seda siiski mõistlik  
kahjustada või noaga otse selle peal lõikuda.  
Samuti ei taha graniit tugevat hõõrumist - selle 
tagajärjel võib materjal kaotada oma läike ning  
kuluda matiks. Üldiselt kannatab graniit hästi ka 
suurt kuumust.  
AS Kivisepad pakub graniiti kahekümnes  
erinevas värvitoonis ning tellida on võimalik ka  
eraklientidel. Sel juhul oleks aga hea, kui kliendil  
oleksid olemas oma joonised ning ettekujutus  
sellest, mida saada soovitakse. Kõige paremini  
oskavad kliendile sobivaid lahendusi soovitada 
vastava ala spetsialistid, näiteks köögifirmad,  
ent alati saab ka Kiviseppadest nõu küsida, kui 
tarvis.  
Sageli soovitakse ühest kivist maksimaalselt  
pikka tükki, ent kui selles on ka nii pliidi- kui vala-  
muaugud sees, oleks mõistlikum seda siiski 
pigem jätkata. Jätkukohad jäävad näha mini-  
maalselt ning igal juhul on see parem ja mõist-  
likum, kui riskida, et kivi transpordi käigus 
sootuks ära lõhutakse.  

Tänu Soome partnerile moodustavad poole  
Kiviseppade käibest ahjude dekoratiivkivid. Kõige  
populaarsemaks tooteks võib aga kahtluseta  
pidada just köökide ja vannitubade töötasapin-  
dasid. Kööki eelistatakse peamiselt graniiti, van- 
nituppa aga sageli ka marmorit.  

 
Põrandale ja fassaadile õhuke kivi  
Õigupoolest võib kasutada looduskivi igal pool  
keraamilise plaadi või ka puidu asendajana.  
Enamasti eelistatakse nii põrandale kui ka fas- 
saadile võimalikult õhukest kivi ning just graniit 
on saadaval ka 1 cm paksusena. Samuti saab 
tellida põnevaid mosaiiklahendusi - ühest kivist 
lõigatakse mõned tükid välja ning asendatakse  
teistega. Mida õhem kivi, seda mugavam on 
seda teha.  
Kõik kivid on saadaval 1, 2 ja 3 cm paksustena, 
ent kui klient soovib paksemat kivi, on seda või- 
malik saada liimimise teel.  
Põrandad oleks soovitav töödelda vetthülgava 
ainega, kuna kivi imab mingil määral endasse 
vett. Sel moel on seda võimalik vältida ning ka 
hooldamine muutub lihtsamaks.  
Põrandat on võimalik tellida ka ilma lõpp-  
poleeringuta. Sellisel juhul on see küll sile, ent ei 
läigi nagu klaas. Kivi algupärast kuju on võimalik 
ka taastada poleerimise teel.  

 
Hind sõltub töötlemise keerukusest  
Kivide hinnad algavad 100 eur/m2 ning ulatu-  
vad kuni 450 eur/m2. Üldiselt on kallimad  
Soome, Rootsi ja Norra päritoluga kivid. Hind 
sõltub paljudest teguritest, muuhulgas näiteks  
nõudlusest klientide seas ning materjali 
töötlemise keerukusest.  
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