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För dig som jobbar med kakel och klinker



KALKSTEN GRÅ

Unik kollektion i granitkeramik framtagen av Kakeldaxgruppen.
Inspirerad av Öländsk kalksten, producerad  i Italien.

Format: 
60x60 30x60 30x30 15x15 

 Även möjlig att skära ner till 10,15 eller 20x60.
 

Stor variation - 64 olika tryck i 30x60
 
 
 
 

Beställ dittprov!



Glass-alike har skapats genom ett nytt  koncept med speciell glasyr och teknik som

ger en känsla av glas.  Denna härliga kollektion har tre strukturer i åtta kulörer

som alla har blank yta. Formatet är 10x30. Serien Block finns även i en matt R10

yta som passar både golv och vägg, fyra kulörer i 10x30 och fem i 30x60.

GLASSALIKE





NORDIC STONE

Elegant italiensk granitkeramik, inspirerad av  Burlington-sten från norra England. 
Harmonisk serie i fem noga utvalda kulörer med vackra inslag av fossiler och vener.

 
Format: 15x15, 10x60, 20x60, 30x60, 60x60, 60,x120, 80x160 (finns även 20mm) 



Belgisk kalksten Pierre Bleu återskapas i denna exklusiva Italienska granitkeramik.
Rustik lyx i fyra kulörer, finns även i en exklusiv polerad yta i 60x120 och 80x80.

 
Format:  10x60, 20x60, 30x60, 60x60, 60,x120, 120x120 (finns även 20mm) 

ICÔNE BLEU



Mosas nyhet Classics Tide är framtagen i åtta kulörer; djupa, mjuka och
kustinspirerade och ger en rik och dynamisk interiör med klassisk och tidlös känsla.
Handgjord glaseringsteknik skapar ett ojämnt visuellt djup i glasyren som ger ljusare

och mörkare skuggor över plattytan. Kollektionen får därav en varm och charmig
textur som förknippas med handgjort kakel.

 

MOSA CLASSICS TIDE
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