
Luonnon kauneutta



Graniitti on luonnon muovaama ja 
kokeneiden ammattilaisten muok-
kaama materiaali, joka on oikein 
käytettynä ikuinen. Ylämaan Gra-
niitti -mallistosta löydät keittiö-
käyttöä ajatellen parhaat testatut 
materiaalit.

Valitsemme keittiötasomallistomme 
raaka-aineet huolella. Kotimaiset kivet 
tulevat omilta louhimoiltamme, joilla 
sisaryrityksemme Lt Granit Oy louhii. 
Taidolla louhittu ja huolella viimeis-
telty kivi sopii erinomaisesti kaikkiin 
kodin pintoihin. Ylämaan Graniitin 
tuotteille on myönnetty Avainlip-
pu-merkki. Etsimme myös aktiivisesti 
kauneimpia kivilaatuja maailmalta ja 
tuomme niitä omaan mallistoomme.

Graniitin ohella tarjoamme toista laa-
dukasta keittiötasomateriaalia, kvart-
sipuristetta. Mallistomme kvartsitasot 
on valittu huolella. Ne kestävät hyvin 
kulutusta, ja värit sopivat erinomaises-
ti suomalaiseen sisustukseen.

Graniitti
– ajaton
lumoaja

Timantti-
harjaamalla
luonnonkiveen 
saadaan
kaunis
mattapinta.

Suosittu 
ratkaisu on 
kiinnittää 
allas luonnon-
kivitasoon alta 
päin.



Myyntipalvelumme antaa jo projektin alku-
vaiheessa teknistä neuvontaa totetutusta-
voista ja eri materiaalien ominaisuuksista.

Projektin edetessä toimimme linkkinä asi-
akkaan ja mittaus-/asennuspalvelun välillä.

Huolehdimme koko toimitusketjusta, ja 
jos sinulla on kysyttävää, voit aina olla yh-
teydessä suoraan meihin.

Myyntipalvelu
tukenasi koko
prosessin ajan

Kivi on ikuinen ma-
teriaali, joka näyttää 
oikein käytettynä 
aina hyvältä. Kaikilla 
kivitasoillamme on 15 
vuoden takuu, Cosen-
tino-tasoilla 25 vuoden 
materiaalitakuu.

”
Laadukas lopputulos syntyy hyvistä 
raaka-aineista ja osaavista tekijöistä.

Franke,
kun laatu ja 
arvot kohtaavat.

www.franke.fi



Yksi tärkeistä yhteistyökump-
paneistamme on espanjalainen 
COSENTINO GROUP, joka toi-
mittaa meille kvartsimateriaalia. 
Cosentinon tunnetut tuotemer-
kit ovat Dekton® ja Silestone®. 
Cosentino ja Ylämaan Graniitti 
ovat tehneet yhteistyötä jo 15 vuo-
den ajan.

Cosentinon Dekton® on äärimmäi-
sen tiivis materiaali, jonka rakenne 
koostuu luonnon omista mineraa-
leista. Dektonin valmistusmenetelmä 
muistuttaa prosessia, jonka eri mine-
raalit käyvät läpi luonnossa ennen kuin 
niistä muodostuu kiveä. Dekton kestää 
hyvin kuumuutta ja kosteutta.

Cosentinon Silestone®-materiaa-
li valmistetaan yli 90-prosenttisesti 
luonnonkvartsista, minkä ansiosta se 
on ensiluokkaisen lujaa ja pitkäikäistä. 
Materiaalin vedenimukyky on lähes 0, 
joten se on helppo pitää puhtaana.

Molemmista materiaaleista löytyy kat-
tava valikoima värejä ja kuoseja.

Kvartsitasot 
Cosentinolta

Dekton-tasot kestävät
hyvin kuumuutta ja aikaa.

Kaikkien 
kivitasojen
kanssa
suosittelemme
leikkuulaudan
käyttöä.



www.cosentino.com

Sinulle ja perheellesi elämää kestävät kvartsitasot.



40-vuotisen historiamme myötä meille on ker-
tynyt vahva kokemus kiven käsittelystä. Tuo-
tannossamme yhdistyvät nykyaikaisten konei-
den hyödyntäminen ja huippuammattilaisten 
kädenjälki.

Tuotekehitys ja tuotteistaminen ovat toimintamme 
punaiset langat. Trendien seuraaminen ja malliston 
kehittäminen vastaamaan asiakkaiden tämänhet-
kisiä tarpeita ja vaatimuksia ovat jatkuva prosessi. 

Esimerkkinä tästä ovat täysintegroituna kiinnitetyt 
komposiittialtaat, jotka ovat hyvin suosittuja tällä 
hetkellä.

Kaikissa työvaiheissa ja viimeistelyissä huomioimme 
tuotteidemme pitkän käyttöiän. Tässä vuosien koke-
mus on etunamme. Tasojen ja reunojen viimeistelys-
sä huomidaan aina tasojen helppohoitoisuus ja kestä-
vyys. Huullos ja altakiinnittettävät altaat asennetaan 
aina niitä varten kehitetyillä liimoilla ja kiinnikkeillä.

Huippuunsa hiottu tuotanto

Snap- 
video

Cinemagraafi Kuva-
galleria

Kuvake360º 
panoraama

Laatu on meille
kunnia-asia.

Mora LionX on jokaiseen kotiin sopiva hanasarja. 
Upeaa designia, helppokäyttöisyyttä sekä 
energiansäästöä!

KEMIKAALEJA KIVELLE JO VUODESTA 1933

• kiviliimat
• puhdistusaineet
• suoja-aineet
M.J. Paasikivi Oy AROTECH
p. 03 8737 360, arotech@arotech.fi 
www.arotech.fi



Mallistossamme on noin
40 erilaista kivitasomallia, 

joista jokaisen viimeistelemme 
tilaustyönä. Tutustu vaihto- 

ehtoihin ja tilaa esite 
nettisivujemme kautta.

Snap- 
video

Cinemagraafi Kuva-
galleria

Kuvake360º 
panoraama
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YLÄMAAN GRANIITTI on vuodesta 1980 toiminut per-
heyritys. Valmistamme Etelä-Karjalassa Ylämaalla sijait-
sevalla tehtaallamme graniitista ja kvartsista korkealaatui-
sia keittiö- ja kylpyhuonetasoja sekä erilaisia sisustuskiviä.
Asiakkaitamme ovat keittiömyymälät, puusepänliikkeet ja 
rakennusliikkeet. Kotitaloudet voivat hankkia tuotteitam-
me maanlaajuisen jälleenmyyjäverkostomme kautta.

Olemme vastuullinen ja luotettava toimija, jonka tuotteilla on 
vahva asema Suomen keittiö- ja kylpyhuonemarkkinoilla. Tuot-
teillamme on Avainlippu-merkki. Tavoitteenamme ovat aina 
tyytyväiset asiakkaat, ja tyytyväisyyden varmistamiseksi panos-
tamme vahvasti tuotekehitykseen ja palveluun.

Rakennusliikkeitä palvelemme avaimet 
käteen -periaatteella: Toimitamme ma-
teriaalinäytteet, tulemme paikan päälle 
mittaamaan ja valmistamme tasot tarkoin 
mittojen mukaan. Valmiit tasot kuljetam-
me kohteeseen, asennamme, saumaamme 
ja suojaamme. Tarvittaessa olemme muka-
na myös vuositarkastuksissa. 

Ota yhteyttä – kerromme mielellämme lisää!

YLÄMAAN GRANIITTI OY
Vaalimaantie 3570
54410 Ylämaa
Puh. 05 621 9200
kivitaso@ylamaangraniitti.fi
www.ylamaangraniitti.fi

Vain parasta
jokaiselle asiakkaalle
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GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa

1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään 
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai 
älypuhelimeesi.

2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on GoZee-kuvake.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
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