
 Kaikki kotisi
luonnonkivet meiltä!

www.majakivi.com





Arvoisa asiakas

Tuomme maahan laadukkaita ja edullisia kiviratkaisuja kodin ja julkisten tilojen
verhoilemiseen. Haluamme tarjota asiakkaillemme kattavan valikoiman luonnonkiviä.
Valikoimistamme löytyy niin liuskekivet kuin verhoilukivet ja pihakivet. Tarkoituksenamme
on palvella jälleenmyyjiä ja yksityisiäkin asiakkaita laajan valikoimamme avulla.  

Tarjoamme sujuvat toimitukset ympäri maata pohjoisimmasta kolkasta eteläisimpään
Hangon niemeen. Poistotorilta löydät edullisia pikkuviallisia verhouskivä tai kokonaan
mallistosta poistuvat mosaiikkilaatat.



Majakiven mitta

Majakivellä on vahvat juuret yrittämisessä. Haluamme tarjota tuotteen, joka on nimensä
myötäinen - kiven, jonka ominaisuudet kestävät. Nimi kuvaa metsänsiimeksessä isoa
luonnonkiveä, johon ajanhammas ei pysty ja joka ei hetkahda säiden herraa.

Majakivi on vuonna 2000 aloittanut keskisuomalainen yritys, jonka alkujuuret ovat
liuskekiven maahantuonnissa. Sittemmin yritys on kasvattanut valikoimaa verhoilukiviin,
graniittisiin noppa- ja nupukiviin, kattokiviin ja mitä erillaisimpiin kiviratkaisuihin.
Perustamisesta lähtien Majakiven liikevaihto on kasvanut vuosittain. Tyytyväisiä asiakkaita
ja jälleenmyyjiä on matkan varrella kertynyt iso joukko. Mukaan mahtuu pienistä
toimituksista yli 1000 m2 valmiiksi urakoituhin kohteisiin, joissa olemme saaneet olla
mukana.



Mosaiikit

Haitu Hiili 2,5x2,5 cm Hiili 5x5

Jodla Kiekura Korpi

Korpikulta Myrsky Nietta

Oslo Pariisi Pilvi

Pohja Puhuri Rooma

Savu Tuhka Tuohi

Tuohinen

http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/mosaiikit/item/mosifwh
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/mosaiikit/item/moscbq25
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/mosaiikit/item/moshii
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/mosaiikit/item/mosimixli 
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/mosaiikit/item/mosimixk
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/mosaiikit/item/mosbq18
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/mosaiikit/item/mosbgl
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/mosaiikit/item/mosbl75
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/mosaiikit/item/mosiof
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/mosaiikit/item/mosblnw
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/mosaiikit/item/mospa
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/mosaiikit/item/mosilwh
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/mosaiikit/item/mosimixw
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/mosaiikit/item/mosigrli
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/mosaiikit/item/mosro
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/mosaiikit/item/mosifgr
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/mosaiikit/item/mosisg
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/mosaiikit/item/mosmoye
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/mosaiikit/item/mosyelr


Jokikivet

Haiku Hippu Lasku

Lumi Noro Onyksi

Paahde Piki Piki musta

Piki musta hieno Tuuli

Tiilikivet

Pekigin Yö 20x40 cm Pekigin Yö 20x5 cm Pekingin Aamu 20x10 cm

Pekingin Kide 20x10 cm Pekingin Kultakide 20x10 cm

http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/jokikivet/item/mosjohaiku
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/jokikivet/item/moswgfb
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/jokikivet/item/mosisu
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/jokikivet/item/mosjolumi
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/jokikivet/item/mosislw
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/jokikivet/item/mosonyx
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/jokikivet/item/mositan
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/jokikivet/item/mosbl
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/jokikivet/item/mosblb
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/jokikivet/item/mosblbs
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/jokikivet/item/mosjotuuli
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/tiilikivet/item/vtsbl20
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/tiilikivet/item/vtsbl5
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/tiilikivet/item/vtsre
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/tiilikivet/item/vtswh
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/tiilikivet/item/vtswhy


Verhouskivet

New Delhi Vanilja New Delhi Vanilja kulma Sami Keltainen

Sami musta Sami Valkoinen Shanghai Huippu

Shanghai Inkivääri Shanghai Inkivääri kulma
40/20

Shanghai Kaneli

Shanghai Kaneli Kulma Shanghai Kevät Shanghai Linna, vaalea

Shanghai Luola Shanghai Pikku Pippuri Shanghai Pikku Sokeri

Shanghai Pippuri Shanghai Pippuri kulma 40/20 Shanghai Rosmarin

Shanghai Rosmarin kulma
40/20

Shanghai Ruska Shanghai Sokeri

http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/verhouskivet/item/vksim
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/verhouskivet/item/vksimco
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/verhouskivet/item/vksyez
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/verhouskivet/item/vksblz
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/verhouskivet/item/vkswhz
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/verhouskivet/item/vkswhm
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/verhouskivet/item/vksye
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/verhouskivet/item/vksyeco
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/verhouskivet/item/vksru
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/verhouskivet/item/vksruco
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/verhouskivet/item/vksor
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/verhouskivet/item/vkscasy
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/verhouskivet/item/vksblm
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/verhouskivet/item/vkssbl
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/verhouskivet/item/vkswhsm
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/verhouskivet/item/vksbl
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/verhouskivet/item/vksblco
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/verhouskivet/item/vksgr
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/verhouskivet/item/vksgrco
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/verhouskivet/item/vksmuu
http://www.majakivi.com/kivituotteet/sisustuskivet/verhouskivet/item/vkswh


Tukku- ja yritysmyynnin yhteystiedot:

www.majakivi.com

Varasto-osoite:

Majakivi Oy
Kelkkamäentie 275
41400 LIEVESTUORE

Postiosoite:

Majakivi Oy
Jussilantie 4a
41660 TOIVAKKA
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