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Carácter är en ny serie i varma kulörer för en inbjudande miljö med sandsten,

snäckor och fossiler som inspirerande element.

 

En ny antibakteriell teknik vid tillverkning av keramiska plattor används i

denna kollektion som ger plattorna egenskapen att eliminera upp till 99,9

procent av bakterier och andra skadliga mikroorganismer.

Det keramiska materialet behandlas med avancerade silverjoner vid själva

tillverkningsprocessen, vilket ger ett permanent skydd i alla ljusförhållanden.

 

 

CARÁCTER
Beställ dittprov!



Serien består av tre diskreta och tre djärvare utföranden.

Finns med matt eller halkdämpad yta, samt mosaik och dekorer. 

Format: 30x60, 60x60, 60x120 cm 

 



LUME

Lume är en serie med mycket liv och en charmig retro stil. Plattorna varierar i

färg och struktur och upplevs som handtillverkade. 

Den glansiga ytan ger ett härligt ljus och djup.

Format: 6x24 cm
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Klassisk, tidlös marmor har
inspirerat till denna
fantastiska serie i 

matt granitkeramik 
från Italien.

 
Flera innovativa dekorer
ingår i serien, exempelvis

hexagon och flätad mosaik.
 

Format: 7,5x15, 7,5x30,
30x30, 30x60, 60x60, 

60x120 cm
 
 

LIVINGSTONE

Bianco Arabescato  Grigio Gold Melange 

Nero

Basketweave bianco/nero/nero

Cassettone arabescato/nero



TERRE

Mjuka, naturliga jordfärger kombineras med spännande strukturer i den nya
kollektionen Terre. Passande för varma och harmoniska miljöer. 

 
De tredimensionella ytorna i kulörerna Cotto och Bianco är skapade med

oregelbundna mönster och texturer för en handgjord känsla.
 

 Serien erbjuder flera olika dekorer, mosaik men även 
färdigproducerade krukor i olika format.

Format: 30x60, 40x80, 60x60, 60x120, 80x80, 120x120 cm
 
 
 





Inspiration
Hållbarhet

Känsla
Framtid

Kontakta gärna någon 
av våra projektsäljare:

Region väst
Lars Ståhl
Telefon: 070-557 00 78
E-post: lars.stahl@kakeldaxgruppen.se

Region mitt/öst
Alexander Eklund
Telefon: 070-419 05 22
E-post: alexander.eklund@kakeldaxgruppen.se

Region syd
Andreas Croon (Malmö)
Telefon: 070-686 88 90
E-post: andreas.croon@kakeldaxgruppen.se

Linda Lavraki (Småland)
Telefon: 072-092 04 19
E-post: linda.lavraki@kakeldaxgruppen.se

Projekt- och arkitektansvarig Sverige
Lars Ståhl
Telefon: 0705 - 57 00 78
E-post: lars.stahl@kakeldaxgruppen.se

www.kakeldaxgruppen.se
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