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Skapa industri-looken hemma
En avskalad stil kan komma till uttryck på flera sätt. Ett alternativ är den lite ruffa industriella stilen. 
Den innebär en nedtonad bas som är lätt att komplettera och matcha. Stilen passar alla rum och kan 
varieras i oändlighet med detaljer. Men låt oss utgå från grunden – plattorna!

Se mer av den 
 industriella stilen på inspirationssidorna på  

vår hemsida!

T R E N D

Som bas i den industriella stilen gillar vi råa material och uttryck, gärna betong och 
metall. Plattor med betonglook finns i både ljusa och mörka nyanser och ger en lugn 
och behaglig känsla på både golv och vägg. När det kommer till metall behöver det 
inte begränsas till inredning och tillbehör – det finns flera kakelserier med metall- 
utseende som livar upp vilket rum som helst. Resultatet blir snyggt oavsett om det  
blir matt järnlook för ett enhetligt badrum, blank koppar som stänkskydd i köket  
eller silvergrått golv i vardagsrummet. 

I köket kombineras de industriella plattorna gärna med öppen förvaring, till exempel 
hyllor istället för skåp med luckor. På så sätt kan väl valda maskiner och tillbehör 
synas, samtidigt som de blir lätta att komma åt. Här gör sig betong riktigt snyggt med 
koppar, mässing, trä eller mattsvart. Intresset för det sistnämnda ökar stadigt, vilket 
du kan läsa mer om på nästa uppslag!

Den industriella stilen kan även mjukas upp med personliga inslag och detaljer. Både 
betong och metall är till exempel väldigt snyggt tillsammans med gröna växter. Även 
textilier som kuddar och filtar bidrar till en ombonad känsla. 

MARAZZI MEMENTO TAUPE OCH ROBUSTA DETALJER SOM SVART 
FÖNSTERSPRÖJS, RÅA VÄGGAR OCH HÖGVIS MED BÖCKER. 

MARAZZI MINERAL IRON

NÄR BETONG KOMMER PÅ TAL ÄR DET VANLIGASTE ATT TÄNKA PÅ 
GRÅTT ELLER ANDRA NATURNÄRA NYANSER. SERIEN R-EVOLUTION 
FRÅN CASALGRANDE PADANA INNEHÅLLER FLER ALTERNATIV ÄN 
SÅ. PLATTORNA FINNS UTÖVER DE VANLIGA NYANSERNA, ÄVEN I 

GRÖNT, BLÅTT OCH ROSA. 



Skapa stilen  
– mattsvart
Idag finns de flesta tillbehör för kök och badrum 
i mattsvart utförande. Kombinera ihop just de 
produkter du vill ha och behöver för att skapa 
stilen hemma. 

1. ENKELKROK FRÅN SMEDBOS HOUSE-SERIE   2. TOALETTPAPPERSHÅLLARE FRÅN SMEDBOS HOUSE-SERIE   3. TJOLÖHOLM HANDDUKSTORK FRÅN NORDHEM    
4. TAKDUSCH (TAP7300-160) FRÅN TAPWELL   5. SJÄLVHÄFTANDE KLOCKA FRÅN SMEDBO  6.  FYRKROK FRÅN SMEDBOS HOUSE-SERIE   7. SMINKSPEGEL FRÅN SMEDBO    

8. EMPIRE SWING FRÅN MACRO   9. HANDDUKSRING FRÅN SMEDBOS HOUSE-SERIE   10. LAMPETT DALA FRÅN VEDUM   11. TVÅLDISPENSER FRÅN SMEDBOS HOUSE-SERIE    
12. BLANDARE ARMAN (ARM071) FRÅN TAPWELL   13. GOLVBRUNNSSIL STOCKHOLM LUX FRÅN TEBO   14. PEDALHINK FRÅN SMEDBO   

MATTSVARTA 
DETALJER

Diskret men ändå ett statement. Mattsvart är ett elegant alternativ som passar i princip 
alla stilar. Kombinera med mer svart eller grått för en nedtonad och enhetlig stil, med 
vitt för att skapa kontraster eller med färg och mönster för att låta detaljerna bli lugnet 
i rummet. Mattsvart är här för att stanna!

M attsvart är ett sätt att med enkla medel 
förhöja ett helt rum. I ett kök med ren 
design och enkla färger kan en svart 
blandare bli ett riktigt blickfång. Låt den 
sticka ut och sätta tonen – därefter är 

det bara att matcha vidare med liknande detaljer för att 
skapa en genomgående stil i köket.

Även i badrummet kan mattsvart med fördel vara det 
som knyter ihop rummet och blir pricken över i. 

I takt med att efterfrågan ökat har utbudet breddats 
och numera finns de allra flesta badrumstillbehör och 
detaljer i mattsvart. Det gör det enkelt att skapa en röd 
(eller ska vi säga svart) tråd i rummet. Allt från ben till 
badrumsmöbler, golvbrunnar, krokar, handdukstorkar, 
duschväggar samt blandare för tvättställ och dusch kan 
fås med detta utseende.

Jämfört med klassikern krom är mattsvart ett utseende 
som gör att rummet känns mer exklusivt. Utförandet 
passar bra med den typ av plattor som blivit allt 
vanligare de senaste åren – storformat med marmor-, 
sten- och betonglook. Men även de klassiska mindre vita 
plattorna kan kombineras med dessa detaljer, för att på 
ett enkelt sätt ge badrummet det lilla extra. Används 
dessutom svart fog blir badrummet riktigt häftigt med 
sina kontraster.
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T R E N D
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Grönt är skönt – för både sinne och syn
Utan att vi tänker på det påverkar färger vår sinnesstämning. Grönt är en harmonisk färg med lugnande 
effekter. Den skapar trygghet och associeras med tillväxt och natur. För några år sedan gjorde grönt 
kakel och klinker comeback, och trenden håller i sig. 

I en annan och mjukare nyans av grönt – petrol – finns plattan WS Fan Pattern Uni Petrol Glossy, 
i fiskfjällsmönster. Denna gröna nyans påminner om naturens egna skiftningar, men för också 
tankarna till havet och dess vågor. Detta kaklet är populärt för kök, men passar lika bra till 
badrummet. Ljusreflektionen i plattorna skapar levande och naturinspirerade mönster. 

Med grönt kakel kan du skapa en genomtänkt och 
inbjudande känsla, såsom V.E.S.P.A i Höllviken gjort. 
De monokromt gröna väggarna av Plaqueta Metro 
Verde Vic från Cevica skapar lugn och harmoni inne på 
den ofta fullbokade restaurangen och för tankarna till 
naturens gröna kuliss. 

För att förstärka den naturliga känslan har restau-
rangen klätt golvet i träklinkern TreverkHome Quercia 
från Marazzi i storlekarna 15x120, 20x120, 30x120 och 
dekoren Marazzi TreverkHome Quercia Decoro MK33 
15x120, som även de medför en varm och ombonad 
känsla.

På restauranger och andra platser där trägolv inte är 
lämpligt, tänk badrum eller tvättstuga, ger granitke-
ramik med träutseende dig möjligheten att ändå välja 
trälook. Klassiskt trägolv går aldrig ur tiden och tack 
vare klinker med träutseende kan stilen användas på 
fler ställen än vad vanligt träparkettgolv kan göra. 
Plattorna kräver inget större underhåll och du behöver 
inte vara orolig för att materialet skadas av fukt. 

För att ge det gröna en exklusiv känsla kan det 
med fördel kombineras med mässings- och 
gulddetaljer. Här ser vi den djupgröna och nya 
plattan Cevica Zelij Verde Cobre Special, vack-
ert matchat med ett guldskimrande handfat. 

En mild grön ton finns i kaklet Metro Flair Sage 
Glossy från Villeroy & Boch. De mintgröna 
plattorna finns i tre olika storlekar, som snyggt 
kan användas tillsammans för att skapa ett unikt 
och behagligt intryck. 

Guld och gröna plattor Populär petrolgrön

Trägolv och grönt kakel 
för en naturlig känsla 

MILD MINTNYANS

CEVICA ZELIJ  
VERDE COBRE 

SPECIAL

METRO FLAIR SAGE GLOSSY 
 FRÅN VILLEROY & BOCH

WS FAN  
PATTERN UNI  
PETROL GLOSSY 

MARAZZI  
TREVERKHOME 

QUERCIA

PLAQUETA METRO 
VERDE VIC FRÅN 

CEVICA 



H I G H L I G H T S

Kulörta färger med 
nya serien Zelij 

Färgglada nyheter, större än stora plattor och marmor i kombination med trä.  
Här samlar vi några av höstens höjdpunkter.
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Vi är glada att presentera färgstarka Zelij från Cevica i 
sortimentet. Plattan kommer i storleken 10x10 cm och 
16 olika färger, allt ifrån lugnande beige till solig gul. Här 
har Cevica satsat på en lite antik känsla med aningen 
dimmiga färgtoner. Låt plattan pigga upp i badrummet 
eller varför inte sätta den som stänkskydd i köket!

HÖSTENS HIGHLIGHTS

Storformaten är här för att stanna. Och när man 
trodde att det största måttet hade nåtts – då 
kommer det något större. Hos Kakeldaxgruppen har 
vi nu så stora som 150x300 cm från Inalco. 

En populär serie med stora mått är Matrix från Verde 
1999 som finns i formatet 100x100 cm. Den kommer 
i flera naturnära färger.

Låt oss presentera vår spanska leverantör Inalcos 
nyheter. Inalco går en lite annorlunda väg vad 
gäller tjocklek och format. Många av Inalcos  
plattor är bara 6 mm tjocka, vilket gör dem lättare 

att hantera vid montering.  Plattorna kommer  
exempelvis i 50x100 cm, 100x100 cm och 
150x150 cm, storlekar som går utanför ramarna 
jämfört med mer traditionella format. Plattorna 

går främst i naturnära toner, som sten- och 
trälook, men vi hittar även plattor med glitterlook 
och lyxiga böljande marmorstråk.

INALCO

Storformaten blir större

Nyhet!

Nyhet!

ZELIJ VERDE CLARO

VERDE 1999 MATRIX VERDE

KOMBINATION AV INALCOS SERIER 
STORM, ISEO OCH GEO.

Zelij Amarillo

Zelij Lila Zelij Lava Verde



K Ö K E T

Tele di marmo  
Reloaded Onice Klimt

Tele di marmo  
Calacatta Renoir

Tele di marmo  
Breccia Braque 

Tele di marmo  
Reloaded Gold Canova
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Köket är en plats för gemenskap och gastronomiska upplevelser, men också för att uttrycka sig genom 
sina inredningsval. Modernt eller klassiskt – vilken stil faller dig mest i smaken? 

KÖKET – HEMMETS HJÄRTA
Tele di marmo är en högpolerad dröm! Serien är en nyhet från Emil Ceramica och kommer i mått från 30x30 
cm upp till 120x240 cm. I den här serien har man experimenterat med marmorimitationen och resultatet är 
lyxiga plattor med livfulla mönster. 

Tele di marmo – Marmorlook 2.0

H I G H L I G H T S

I höst vill vi slå ett slag för kombinationen träklinker 
och marmorimitation. Här får ett hem en fantastiskt 
fin look när Marazzi Allmarble Golden White Lux 
möter Treverklife Cherry. Både marmorimitation  
och träklinker är underhållsfritt och passar även 
bra som altangolv såväl som till väggar i köket eller 
duschhörnan i badrummet. Tänk att kunna duscha på  
något som ser ut som äkta trä, inte dumt! 

Psst!

VICTORIAN DIAMOND GREEN



Tiden då den kvadratiska vita plattan satt i 
varje kök är förbi. Idag är utbudet av plattor 
större än någonsin vilket skapar oändliga 
valmöjligheter. Diana Gustafsson arbetar på 
Kakeldax i Täby och hjälper dagligen kunder 
hitta rätt bland färger, former och format.

– Visst finns det fortfarande människor som tänker att 
köksplattor ser ut på ett visst sätt men vi är generellt 
mer öppna för nyheter än förr. De flesta blir positivt 
överraskade när jag visar alla alternativ som finns. Det 
gäller bara att hitta sin stil.

En bra utgångspunkt är att identifiera vilken typ av kök 
man har och vill ha. Modernt, klassiskt, lantligt eller 
annat – varje stil har sina uttryck, vilka kan förstärkas 
genom valet av plattor. 

Det finns flera fördelar med att sätta stora plattor 
i kök. Bland annat ger storformat färre fogar, vilket 
både skapar ett lugnt intryck och underlättar vid 
städning och underhåll.

Bli inte hämmad av måttet mellan köksbänk och 
överskåp. Det finns många storlekar även bland de 
större formaten. Dessutom går det att kapa dem till 
önskat mått. Ska skåpstommarna bytas kan man 

med fördel redan då tänka in vilken storlek som 
passar mellan skiva och överskåp. 

Många storformatsplattor finns även i mindre 
storlekar, men tänk på att intrycket förändras med 
ett nytt format och en kraftigt melerad platta kan 
uppfattas som ganska rörig när den blir mindre. 
Kraftigt melerade plattor gör sig därför bäst i just 
större storlekar.

När det är dags att välja plattor kan det vara bra 
att utgå från det som redan finns i köket. Har du 
en tapet eller skåplucka som du gillar är det en 
god idé att låta det styra. Ta gärna med en provbit 
till butiken så är det enkelt att hitta en platta och 
nyans som matchar. 

Gör du ett helt nytt kök kan det vara klokt att låta 
stommar och annat komma på plats och utgå från 
det vid valet av platta. Saker som ljusinsläpp och 
möbler påverkar utseendet. Det finns också ett 
antal olika sättmönster som livar upp även den 
enklaste plattan. 

Fasade köksplattor, även kallat Metro och Biselado, är 
snyggt, klassiskt och något som aldrig tycks gå ur tiden. 
Dessa plattor finns i många kulörer, nyanser och mått. 
Vanligast är 7,5x15 och 10x20 cm. 

Är du inte van att sätta plattor och foga kan det vara 
klokt att anlita ett proffs. Fasade plattor är lika lätta att 
sätta som andra plattor, men när det kommer till fogen 
krävs extra noggrannhet. Det är nämligen lätt att få fog 
på fasningen. Tricket är att foga en liten bit i taget. 

Storformat

Metro

LÅT KÖKET STYRA

Mosaiken gjorde entré i svenska hem runt 
2005 och är fortsatt populär i kök, både 
enfärgade och mer uttrycksfulla alternativ. 
Som alltid gäller det att se till helheten; till 
en färgstark tapet eller spräcklig bänkskiva 
passar ofta en lugnare mosaik. På samma 
sätt kan ett kraftigare alternativ vara just 
det som behövs för att lyfta ett annars lite 
platt utseende.. 

Mosaik

GLÖM INTE GOLVET

Tips!
Det är både kul och lätt att sätta kakel i kök!  
Var bara noggrann och ha inte för bråttom.

n   Mät noga, och mät igen. Det är inte säkert att 
alla vinklar runt omkring är raka.

n   Använd hjälpmedel som kakelkryss och 
fogsnören – det är enkelt och ger bra resultat.

n   Behöver du kapa eller ta hål i en platta? Se till 
att ha rätt verktyg för att undvika sprickor, 
trasiga kanter och för bästa resultat.

n   Det finns produkter som bidrar till att hålla 
fogarna rena och snygga, exempelvis olika typer 
av premiumfog och fogförsegling. Praktiskt och 
bra, inte minst i kök där matos är vardag. 

Keramik gör sig inte bara på kökets väggar utan passar 
också bra på golv. Klinker är både snyggt och enkelt att 
hålla rent. Även för golv finns en uppsjö av plattor, allt 
från sten- till marmor- och trälook. Vill du ha samma 
serie på vägg och golv – eller är olika plattor mer din stil?

Golvvärme i badrum och hall är vi vana vid men även  
i kök är det lika skönt med varma golv. Speciellt när  
man står länge vid köksbänk eller spis. Om ni har 
betongplatta i botten finns det tunna värmemattor som 
kan monteras direkt i fästmassan för klinkerplattorna. 
Vid skivkonstruktioner måste golvet stadgas och då kan 
värmeslingan spacklas in. Således blir det ingen extra 
bygghöjd att inkludera värmegolv i renoveringen.
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K Ö K E T

VIDREPUR 
SOUL 

BRILLO 
GREEN

MARAZZI 
BLUESTONE 
GREY

VILLEROY & BOCH  
METRO FLAIR ALABASTER

MARAZZI ALLMARBLE CALACATTA



P O O LB L U E P R I N T

Det är många beslut som behöver fattas när man ska 
renovera eller bygga ett badrum. Vilken storlek blir bäst 
på väggen? Passar det med golvplattorna? Får vi plats 
med den stora duschkabinen eller bör vi välja en mindre? 

Med ritverktyget Blueprint kan du låta fantasin 
flöda, prova olika alternativ och hitta fram till dina 
drömmars badrum. Allt du behöver är en dator med 
internetuppkoppling.* 

Blueprint har ett stort utbud av kakel och klinker från 
Kakeldaxgruppen och badrumsinredning från Vedum, 
Svedbergs, Nordhem, Tapwell och Macro. Förutom att 
testa olika plattor, färger och mått går det även att 
prova olika sättningar och fogfärger. 

Programmet är framförallt anpassat för badrum men 
fungerar också för att visualisera andra rum.

Om du behöver går det att spara ritningen för 
att fortsätta med den senare. När du är nöjd med 
designen skapar du en sammanställning – en PDF 
med realistiska bilder som fungerar utmärkt som 
ritning för hantverkaren. Den materialåtgång och 
prisberäkning som följer med sammanställningen ska 
dock tas med en nypa salt, eftersom verktyget ofta tar 
till i överkant vilket ger mycket spill. Självklart hjälper 
vi dig tillrätta med detta i butiken!

Blueprint har många fördelar, men bra att känna till 
är att det inte ger en exakt skildring eftersom alla rum 
har olika förutsättningar. Exempelvis har ljusinsläpp 
stor inverkan på utseende och intryck. Bra att veta 
är också att det är först när man skapar PDF:en som 
ritningen får det realistiska utseendet. Under tiden 
man jobbar ser ritningen mer ut som en teckning. 

Vill du ha hjälp med att designa ert badrum är det 
bästa att boka en tid med personalen i någon av våra 
butiker. Har du inte själv påbörjat ritningen spar du 
tid genom att i förväg mejla rumsmått och produkter 
du är intresserad av, så att personalen kan påbörja 
ritningen innan mötet och ni kan fokusera på det 
roligaste – att testa kakel, klinker och möbler. 

RITA OCH DESIGNA DITT 
NYA BADRUM I 3D-MILJÖ
Med hjälp av ritverktyget Blueprint är det enkelt att rita upp sina badrumsdrömmar och visualisera 
olika alternativ innan man bestämmer sig. 

* Blueprint är anpassat för desktop-datorer och webbläsarna Chrome och Firefox.

FRÅN DRÖM... 

...TILL VERKLIGHET

Önskar du att du hade en svalkande oas i trädgården? Då blir kanske nästa byggprojekt en pool? Det 
behöver varken vara särskilt avancerat eller kostsamt att uppfylla den stora pooldrömmen. Med över 30 
års erfarenhet av keramik och teknisk kunskap guidar vi dig rätt. 

LÅT DRÖMMEN OM 
POOL BLI VERKLIGHETSå här fungerar det!

Blueprint finns på kakeldaxgruppen.se/rita-designa 
och guidar dig genom de tre stegen:

1.  Välj plattor och badrumsinredning. 
2.  Rita upp rummet med dess specifika mått, 

dörrar och fönster.
3. Placera valda produkter.
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Allt fler svenskar försöker minska på  
resandet och istället spendera semestern
på hemmaplan. Det tror vi kommer visa sig 
allt mer vad gäller poolbygge. Är hemmet 
rustat med en bassäng som passar för både 
lek och avkoppling behöver man helt enkelt 
inte ta sig så långt. 

– Det handlar om att fatta beslutet, när man gjort det är 
det inte så krångligt. Då börjar resan till förverkligandet 
av en dröm. Den är vi gärna med på, säger Stefan Aulie, 
inköpschef på Kakeldaxgruppen. 

Redan runt 70-talet började den privata swimming-
poolen allt oftare dyka upp i de svenska hemmen. Då 
oftast som inomhuspool. Innan dess var det typiskt 
amerikanskt och inte särskilt vanligt i kalla Norden att 
ha en pool. 

Nu, 50 år senare, efter ett eller två generationsskiften 
är det dags att renovera de gamla poolerna. Och med 
dagens lösningar, tekniker och material finns ännu fler 
möjligheter. 

På Kakeldaxgruppen möter personalen ofta kunder som 
ska renovera sin inomhus- eller utomhuspool. Eftersom 
de flesta pooler byggdes mellan 60- och 80-talet är 
det dags nu. Är det rätt plattor håller de hur länge som 
helst, man har hittat gamla romerska bad som varit 
i gott skick. Det är snarare förarbetet som kräver en 
upprustning. Men nu för tiden, med modernt material 
och byggteknik kan en pool hålla i många år. 

GLÖM INTE PLATTAN RUNT OM DIN POOL. DEN BEHÖVER 
VARA HALKSÄKER (R10-11 A) – OCH SNYGG FÖRSTÅS! 

VIDREPURS GLASMOSAIK FINNS I SÅ LITET FORMAT SOM 1X1 CM, VILKET 
GÖR DET MÖJLIGT ATT EXPERIMENTERA MED BÅDE FÄRG OCH FORM!

”DET HANDLAR OM ATT 
FATTA BESLUTET, NÄR 

MAN GJORT DET ÄR DET 
INTE SÅ KRÅNGLIGT. 

DÅ BÖRJAR RESAN TILL 
FÖRVERKLIGANDET AV 

EN DRÖM.”

När man ska bygga pool är det klokt att välja plattor så snart man vet storleken på poolen. Det 
roligaste blir alltså något av det första som ska göras. Det kan kännas lite svårt när det kommer 
till att fatta ett beslut eftersom det finns en uppsjö av olika färger, former och storlekar. Ett 
av de vanligaste alternativen är mosaik av olika slag och den typiska poolen i turkost och blått 
kommer nog aldrig gå ur tiden. Men det finns mängder av annat att välja mellan och bara 
fantasin sätter stopp! 

Kakeldaxgruppens spanska leverantör Vidrepur har gedigen erfarenhet av mosaik och 
utvecklar ständigt sitt arbete för ekologisk och social hållbarhet. Glasmosaiken är till exempel 
tillverkad av återvunnet glas och klarar allt; den är frostbeständig, samt redo för vattentryck och 
klor. Och tack vare sin storlek går det att skapa rundade hörn – något som en större platta inte 
klarar. En annan rolig möjlighet är att man kan få ett eget mönster på poolens golv och väggar. 

Färgglatt och lekfullt med Vidrepur

ATT VÄLJA RÄTT PLATTA

P O O L
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F A S A D

UNDER ETT DYGN BRYTER PLATTORNA PÅ 
KAJUTAN 1 NER UNGEFÄR LIKA STOR MÄNGD 
SKADLIGA KVÄVEOXIDER SOM 100 FORDON 

GENERERAR UNDER SAMMA TID.LÄTT SOM EN PLÄTT  
– PLATTOR PÅ FASADEN
Trä, tegel och puts är material vi är vana att se på fasader i Sverige. Långt från lika 
vanligt är det med fasader av keramik. Men kanske är det på väg att ändras? 

A tt klä husfasaden med keramikplattor har 
flera fördelar. Inte minst är det ett ytskikt 
som kräver väldigt lite underhåll, är lätt att 
hålla rent och dessutom enkelt att montera.

– Vi märker ett ökat intresse för keramikfasader.  
Många vill ha storformat och en yta lik den tradition- 
ella svenska naturstenen eller som påminner om 
cement och betong, berättar Åke Andersson på 
Kakeldaxgruppen. 

Kakeldaxgruppen har levererat plattor till flertalet 
fasadprojekt, bland annat Villa Börjesson och Kajutan 1. 

Ett drömhus i keramik

Självrengörande 
och miljösmart 

Makarna Sofie och Martin köpte villan 2017 med avsikt 
att bygga om och bygga till för att få sina drömmars 
hus. Och vilket hus det kommer att bli! Varje detalj är 
noga genomtänkt för att passa familjens behov och 
önskemål. 

– Martin och jag är varandras motsatser men 
kompletterar varandra bra. Som inredningsdesigner 
står jag för det estetiska medan han, med sin tekniska 
bakgrund, tänker mer funktionellt, säger Sofie. 
Förslaget att klä huset i granitkeramik kom från 

arkitekten på Jakobsson Pusterla arkitekter. Makarna 
tyckte det var ett spännande och annorlunda förslag – 
ett estetiskt statement och vackert. Valet föll tillslut på 
plattan Marazzi Mystone Pietra Di Vals. 

– Det blev precis som på bilderna vi fått från arkitek-
ten och det känns lite som att bo i ett coolt nybyggt litet 
museum, säger Martin.

Den som är nyfiken och vill se mer kan följa projektet på 
Instagram-kontot roombysofie_bygger_nytt

PARET BÖRJESSON HAR VALT STORA 
PLATTOR PÅ TAKET OCH BLANDAR 

OLIKA STORLEKAR PÅ FASADEN FÖR ETT 
MER LEVANDE INTRYCK. 

BILD: MARTIN BÖRJESSON

BILD: MARTIN BÖRJESSON

Keramik är en praktiskt och bekymmersfritt 
fasadmaterial. Smutsen som eventuellt sätter sig 
på plattan, ligger på ytan och kan enkelt tvättas av 
med vanligt rengöringsmedel och vatten. 

Fasadplattor kan monteras på två sätt: med meka-
nisk infästning (kräver minst 6 cm konstruktion) 
eller med fästmassa (då räcker oftast 1,5-2 cm). Vid 
mekanisk infästning går det ofta också att tilläggs- 
isolera mellan den nya och den befintliga fasaden. 

I utkanten av Lund bygger familjen Börjesson sitt drömhus. En unik 1,5-plansvilla där hela exteriören, 
fasad liksom tak, kläs i granitkeramik. 

I Västra Hamnen i Malmö ligger stadens  
World Trade Center. Kajutan 1 som är den  
sista av de tre byggnaderna har en minst  
sagt spektakulär fasad i granitkeramik.  
Plattorna är självrengörande och har även 
förmåga att bryta ner skadliga kväveoxider. 

– Vårt mål har varit att skapa en skimrande diamant 
precis vid havet som kan stärka våra hyresgästers 
varumärken och samtidigt öka deras attraktionskraft 
som arbetsgivare, säger Måns Herner, projektchef  
på Midroc. 

Fasaden på cirka 2 300 kvm har klätts med Diamante, 
en silverfärgad platta i granitkeramik producerad av 
italienska Casalgrande Padana. Den tredimensionella 
plattan speglar himmel och hav, och skiftar nyans i 
förhållande till solljuset. 

Monteringslösningen är Kakeldaxgruppens egna 
och tekniskt unik, helt utan de vanliga luftfickorna 

mellan plattorna – och helt enligt uppdragsgivarens 
önskemål.

– För oss som fastighetsutvecklare har det varit en 
fröjd att följa fasadmontaget från första parkett och att 
se vår vision bli till verklighet. Fasaden är monterad med 
en fantastisk precision och skapar med sitt skimmer en 
byggnad som sticker ut, säger Måns Herner.
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I H O P P L O C K A T

Förgyll hemmet
Ta hjälp av guld för att skapa en lyxig känsla 
hemma. Välj gyllene mosaik för dynamiska 
nyanser och skimmer, eller mönstrade hexagoner 
för ett mer stilla intryck. Detaljerna kan användas 
för att gå all in, eller som komplement till en mer 
nedtonad platta.

Mer färg åt folket
Rött är sött, blått är flott och gult… är definitivt inte 
fult! När det kommer till färg finns det snudd på 
oändliga alternativ. Kombinera nyanser med varan-
dra, skapa egna mönster och kontraster eller välj en 
mönstrad hexagon för att ha jobbet gjort. Landa i 
mattsvarta detaljer som gemensam nämnare. 
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UNDERLAG: INALCO FUSION IRIS 100X250CM   1. TAPWELL EVO 078 MÄSSING   2. WS MODERN-MIX SQ. ALU/CRYST MIX GOLD
3-4. HARMONY ARGILA D. EMOZIONE   5. SMEDBO HOUSE RV359   6. SMEDBO HOUSE RV3455   7. SMEDBO HOUSE RV341   8. WS CLASSIC SQUARE UNI GOLD  

HAMMERED 2,5X2,5X0,6   9. WS FOIL SQ. CRYST UNI GOLD STRUCTURE 4,8X4,8X0,4   10. WS FOIL SQ. CRYST MIX GOLD/ORANGE STRUCTURE 4,8X4,8

UNDERLAG: INALCO FUSION IRIS 100X250CM   1. WS ANODONTA SQUARE MIX BLUE GREY 2,5X2,5X0,2   2. VIDREPUR PEARL FIREGLASS 458 1,2X1,2    
3. VB COLORVISION VOLCANO RED BLANK 19,7X19,7   4. VB COLORVISION FRUIT ORANGE BLANK 19,7X19,7   5. VB COLORVISION SUN YELLOW BLANK 19,7X19,7    
6. TEBO DESIGNSIL MALMÖ BLACK   7. HARMONY ARGILA D. ARTIGIANO   8. TAPWELL CANDY CA071 MATTSVART   9. VB COLORVISION DARK WATERY BLANK 
19,7X19,7   10. VB COLORVISION MEDIUM WATERY BLANK 19,7X19,7   11. VB COLORVISION LIGHT WATERY BLANK 19,7X19,7   12. HARMONY ARGILA D. ELEGANZA    
13. VB PRO ARCHITECTURA RED PN0710X10   14. TEBO GOLVBRUNNSSIL STOCKHOLM LUX BLACK20 Kakeldaxgruppen.se 21



H E M M A  H O SV Ä G G V Ä R M E

HETVÄGG I NY TAPPNING 
Ett spännande och nytt komplement till golvvärme är väggvärme, vilket innebär att en värmematta 
byggs in i väggen. Värmemattan är lämplig att använda bakom klinker. Därför passar väggvärme väldigt 
bra i badrum, varför inte bakom en fondvägg av samma tåliga platta som väljs för golvet? Har du krokar 
på väggen fungerar den även som handdukstork – utan att ta upp någon extra plats.

Att välja väggvärme har många fler fördelar än att höja mysfaktorn och att vara ett 
platseffektivt alternativ till en handukstork. Eventuella värmeförluster i rummet 
minskar och installationen är smidig. 

När det kommer till vilka plattor som fungerar med väggvärme, är utbudet lika stort 
som för golvvärme.

– Väggvärme kan installeras bakom alla sorters klinker som tål golvvärme, vilket alla 
i Kakeldaxgruppens sortiment gör. Keramiska plattor leder värme bra. Däremot ska 
man också ha i åtanke att väggen bakom värme-installationen också ska klara värme 
bra, säger Johan Nyborg på Kakeldaxgruppen. 

Precis som det finns olika typer av värmesystem finns också olika typer av termostater 
för att styra värmesystemet. För den som inte nöjer sig med att starta och ställa in 
hur varm väggen ska vara finns det mer avancerade system. Vår leverantör Warmup 
erbjuder bland annat den WiFi-anslutna termostaten 4iE som man själv kan designa 
och enkelt styra med en smartphone eller surfplatta. En av flera smarta funktioner 
är SmartGeo som kan känna av när du är på väg hem och då sätter på värmen. Att 
anpassa temperaturen utifrån tid eller behov är smart både sett till komfort och 
energiförbrukning. Observera att inbyggda väggvärmesystem måste installeras av en 
auktoriserad elektriker. 

STORFORMAT SÅKLART 
NÄR PROFFSEN  

RENOVERAR HEMMA
Janet och Anders Linnér förespråkar gärna storformat i jobbet och när det var dags för  

badrummet hemma att få en ny skrud fanns inga tvivel. Stort skulle det vara! Med genomtänkta  
detaljer, funktionalitet och estetik som ledord har de nu ett riktigt drömbadrum. 

Fotograf: Wilhelm Rejnus / barabild.se
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Anders Linnér lever som han lär så att säga. 
Sedan 1997 driver han Atlas Plattsättning 
tillsammans med sin fru Janet. Från början 
arbetade de framförallt med natursten i 
olika former, men i takt med att formaten  
på kakel och klinker har vuxit jobbar platt- 
sättarna alltmer med keramik i storformat. 

När det var dags för att renovera det egna badrummet 
hemma i Åkersberga hade makarna en tydlig bild av vad 
de ville åstadkomma. 

– Man är kanske lite yrkesskadad men vi har alltid 
gillat storformat så något alternativ fanns aldrig. 
Inspiration får vi från många håll, säger Janet och får 
medhåll av sin man. 

– Det är särskilt ett badrum som varit lite av en före-
bild till vårt – ett badrum i natursten som vi gjorde för 
en kund 2018. Då var storformat fortfarande rätt nytt 
i Sverige och vi jobbade tätt tillsammans med kunden 
från idé till färdigt badrum, säger Anders. 

Linnérs gamla badrum hade gått ur tiden och makarna 
kände att det var dags för ett rejält lyft. Badrummet är 
relativt stort med en golvyta på runt 12 kvadratmeter 
och totalt 40 kvm sättyta. På såväl väggar som golv 
sitter nu plattor i storformat och tack vare storleken har 
även den största väggen inte mer än tre fogar. Det ger 
dels ett lugnt intryck men gör också badrummet ännu 
lättare att hålla rent.

Det märks att Janet och Anders hade en tydlig bild av 
vad de ville åstadkomma. Varje detalj i badrummet är 
väl genomtänkt, från valet av plattor till kommod och 
duschutrymme. 

– Vi har planerat badrummet från början. Utseendet 
är såklart jätteviktigt men minst lika viktigt för oss 
är det med ett praktiskt badrum. Och att plattorna 
kommer till sin fulla rätt såklart, säger Anders och ler. 

Janet visar på duschväggen i glas som är helt utan 
skenor och instoppad i väggen. I duschen finns både 
tak- och väggduschhuvud – helt dolt så att inget onö-
digt är synligt på väggen. Och föga förvånande ligger en 
stor platta även på duschgolvet. 

– Jag gillar inte att stå på en brunn när jag duschar 
och på det här sättet blir det också snyggast plattsätt-
ning, förklarar Anders och fortsätter. 

– Vattnet rinner ner i den smala skåran längs väggen. 
Det går såklart att göra snygga kuvertfall också, men 

Öga för detaljer
idag finns så många fina och bra väggnära lösningar. Så 
finns möjligheten tycker jag absolut att man ska titta på 
olika alternativ.

Som ett komplement till duschen, och för de där lite 
mer avkopplande stunderna, finns även ett bekvämt 
badkar. Denna stilrena och ovala modell kommer från 
Nordhem. Även när det kom till badrumsmöbeln visste 
paret vad de ville ha. Och när de inte fann det i butik 
blev det en egen lösning.

– Vi hittade ingen kommod som vi gillade och som 
passade i badrummet. Därför blev det lite av en special-
lösning. Den här är ombyggd på ett snickeri, säger Janet. 

Golvvärme är sedan länge mer eller mindre standard i 
svenska hem, så även i familjen Linnérs nyrenoverade 
badrum. Och tack vare handdukstorken från Nordhem 
finns alltid torra och varm handdukar. 

Av erfarenhet från olika uppdrag vet Anders hur vanligt 
det är att folk kommer på saker längs vägen och har 
man otur är det för sent att ändra. Därför är det viktigt 
att tänka igenom hela processen från början, så eluttag 
placeras rätt, att det finns utrymme för duschdörrar, att 
golvet byggs upp på rätt sätt för värmeslingorna och  
så vidare.

– I vårt jobb märker vi att det finns en viss osäkerhet 
kring vad som är möjligt och inte. Att man tror sig ha 
orealistiska idéer och att storformat är svårt. Men ofta 
handlar det bara om att hitta de hantverkare som kan 
hjälpa till att förverkliga just din dröm, säger Janet. 

Även om Anders och hans team har många års erfaren-
het finns det alltid nya saker att lära menar han. Tidigare 
i år besökte han och två kollegor till exempel keramikens 
mecka, Italien, varifrån de fick med sig en del nya och 
smarta hjälpmedel hem för framtida projekt.

STORFORMAT ÄVEN I DUSCHEN FUNGERAR FINT MED EN VÄGGNÄRA BRUNN DÄR 
VATTNET RINNER NER NÄSTAN OBEMÄRKT. DENNA HETER HIGHLINE CUSTOM OCH 
KOMMER FRÅN UNIDRAIN. 

Varje år utser Byggkeramikrådet ”Årets 
plattsättare” och nu senast gick utmärkelsen 
till Marcus Ljungström på Atlas Plattsättning. 
Förutom äran mottog Marcus ett stipendium  
och blommor. 

– Vi är såklart jättestolta över att ha Marcus 
som medarbetare. Han är en klippa på storformat 
och oerhört duktig. Dessutom har han ett öga för 
detaljer, säger Anders.

Förverkliga dina drömmar

H E M M A  H O S

Årets plattsättare

KOMMODEN ÄR KÖPT I BUTIK MEN HAR 
BYGGTS OM FÖR ATT PASSA FAMILJEN 

LINNÉRS BADRUM. 

MED EN KOMBINATION 
AV MARMOKER NERO 

CRETA OCH MARMOKER 
BARDIGLIO BIANCO 

FRÅN CASALGRANDE 
PADANA FÅR BADRUMMET 

ETT ENHETLIGT OCH 
HARMONISKT INTRYCK.
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N Y T T  O C H  N O T I S E R

Något som ofta missas är nämligen att rengöra 
plattorna ordentligt efter att plattsättningen är klar, 
vilket kan få smutsiga konsekvenser i framtiden. 
Ibland kan en hinna bli liggande på plattorna efter 
montering, som bäst syns när man drar med fingret 
över ytan och ljusgrått damm fastnar. Denna hinna 
kan innebära att smuts senare byggs på plattan och 
att den i framtiden aldrig blir helt ren, hur du än 
skrubbar. 

En svårstädad platta har oftast denna cementfilm på 
ytan som smutsen sätter sig i. Av den anledningen är 
det alltid bra att torka av golvet när plattsättningen 
är klar så att det är fritt från fog- och cementrester. 
För att få bort cementfilmen kan keramiken tvättas 
med ett surt rengöringsmedel, exempelvis Deterdek 
från Fila.
 
Även vid vardaglig rengöring av kakel, klinker eller fo-
gar är det viktigt att använda rätt rengöringsmedel. 
Exempelvis ska aldrig såpa eller vax användas. Det 
kan bilda en tunn, fet beläggning där smuts kan 

få fäste. Färgade rengöringsmedel såsom grönsåpa 
kan även missfärga fogar och andra porösa material 
som natursten. Istället finns det många bra alternativ 
beroende på vad som ska bli rent. För de allra flesta 
plattorna räcker det med vatten och ett alkaliskt 
rengöringsmedel.

Ett tips för att få ett skinande rent resultat är att be 
plattsättaren eller kakelleverantören om en städin-
struktion för plattan, för att göra rätt från början. De 
är experter på materialet och vet vad som passar för 
just ditt val av plattor. 

Kom ihåg! 
Vid all typ av rengöring av olika material är det bra 
att testa rengöringsprodukten på en liten yta först, 
ifall det skulle visa sig att materialet tar skada. 

Här samlar vi smått och gott: nyheter, sådant som är 
på gång, roligt och nyttigt att veta.

SIST MEN 
INTE MINST

Rätt rengöring

Läs mer om  
rengöring, bland annat  av fogar, i Kakelguiden  

på vår hemsida.

Alla kanske inte gillar att städa, men vem tycker inte om när det är skinande rent? För att städa 
effektivt ur både ett tids- och rengöringsperspektiv är det viktigt att använda rätt medel vid 

rätt tidpunkt och för rätt platta. 

VÄLJ RÄTT PRODUKT TILL RÄTT FLÄCK! DETERDEK SYNS LÄNGST TILL HÖGER.

På spaning i keramikens mecka  
– Trendrapport från Cersaie
För att kunna erbjuda det absolut senaste inom kakel, klinker, 
badrum och kök besöker Kakeldaxgruppen varje år ett antal 
mässor. En av de allra största är Cersaie i Bologna, Italien. Där 
samlas alla de stora aktörerna för att visa upp det nya. 

Terrazzo-looken växer och har nu utökats med 
ännu fler varianter. Som denna platta med sitt 
mycket levande intryck. 

Den industriella looken håller i sig och utställarna 
visade nya versioner av betong och plattor med 
metalliska ytor.

Storformat är fortsatt populärt och på mässan 
presenterades många nya kulörer och strukturer. 
Storformat som bordsskiva och på olika desig-
nytor var också en tydlig trend. 

En hyllning till hantverket och keramikens 
historia. Med sitt handgjorda utseende tog dessa 
plattor besökarna tillbaka till en svunnen tid. 

Ny teknik gör det möjligt att idag kunna skapa 
väldigt naturtrogna nyanser, mönster och skift-
ningar. Exempel  på detta är alla de marmor- och 
träimitationer som visades i nya tappningar.

Några av de dominerande färgerna på årets mässa var jordiga toner, beige och svart 
men även en hel del metall syntes i utställarnas montrar, på kakel och klinker.  

T R E N D S P A N I N G

Bilder: Kakeldaxgruppen, Casalgrande Padana och Marazzi
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Inspiration
Hållbarhet

Känsla
Framtid

Kakeldax – Täby
Tumstocksvägen 5
187 66 Täby
Tel: 08-544 431 60

Kakeldax – Upplands Väsby
Stockholmsvägen 37
194 61 Upplands Väsby
Tel: 08- 594 210 70

Kakeldax – Örebro
Elementvägen 15
702 27 Örebro
Tel: 019-17 76 50

Kakeldax – Bromma
Ulvsundavägen 134
168 67 Bromma
Tel: 08-445 99 30

Kakeldax – Länna
Lignells väg 3
136 49 Vega
Tel: 08-741 20 10

Stigs Kakel – Hisings Kärra
Trankärrsgatan 11
425 37 Hisings Kärra
Tel: 031-57 76 60

Stigs Kakel – Högsbo
August Barks gata 1
421 32 Västra Frölunda
Tel: 031-734 49 30

Kakelcentralen – Malmö
Olsgårdsgatan 1
215 79 Malmö
Tel: 040-601 21 90

Kakelcentralen – Helsingborg
Kanongatan 155
254 67 Helsingborg
Tel: 042-37 90 00

Kakelcentralen – Kalmar
Torsåsgatan 5A
392 39 Kalmar
Tel: 0480-49 20 20

Kakelcentralen – Kristianstad
Estrids väg 11
291 65 Kristianstad
Tel: 044-24 63 60

Kakelcentralen – Växjö
Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö
Tel: 0470-76 15 00

www.kakeldaxgruppen.se


