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STAGE

Den nya kollektionen Stage ger en sofistikerad 
bakgrund till alla tänkbara inredningskoncept.
De naturliga nyanserna med ett diskret skimmer
skapar en perfekt scen för multifunktionella interiörer. 
Den speciellt framtagna designen av keramik-flingor
skapar en strukturerad yta utan specifik riktning där varje
platta är unik.
Med miljö och hållbarhet som högsta prioritering 
klarar Stage alla miljökrav och är certifierad med 
cradle to cradle silver.

Stage finns i 9 kulörer, trappnosar och sockelplattor
tillverkas på beställning.
Format: 30x60, 60x60, 90x90 cm

Beställ dittprov!

Inspirerad av naturen



35112CR Dark plum brown 3518CR Ivory black



SASSO - NATURSTENSMOSAIK

Hållbar spakänsla med härlig naturstensmosaik.
Finns i många varianter både slipade och runda, 

levereras monterade på ark 30x30 cm

Sasso Bombato Beige Sasso Bombato Nero

River Fog Marmo

Sasso Piatto Grigio



Saltkristall från olika delar av världen har inspirerat till denna  spännande kollektion.

Kulörerna bär namn efter saltets ursprung:

Bali, Guèrande, Persia, Murray och Himalaya 

Format: 60x60, 60x120, 120x120 cm

 

Fiskbensmosaik är en av olika innovativa dekorer som ingår i serien

HALITE MARBLE

Halite Himalaya





OLTRE

Oltre Sand RT



Oltre Sand RT Oltre White RT

Skandinavisk stil och design ligger till grund för Oltre, en kollektion i keramisk parkett
med den varma känslan av vacker ek men med granitkeramikens många fördelar.

Fyra noga utvalda kulörer med matt yta samt halkdämpad version för utomhusbruk.
 

Kollektionen är skapad med den absolut senaste teknologin inom digitaltryck,
struktur, glasyr, halkdämpning och bakteriebekämpning. 

Format: 22.5x180, 20x120, 30x120 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


