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Inred med plattor
– inne och ute!
MARAZZI LIMESTONE SAND MOSAICO MIX

Med mer än 30 år i branschen vet vi på Kakeldaxgruppen att även anrika material som keramik förändras och utvecklas. Det går trender i vad människor
önskar, hur man använder plattorna och var.
Inspiration och kreativitet är viktigt för oss och det
är lika självklart att följa med i de senaste trenderna
inom inredning och design, som att veta hur traditionella stilar skapas. Allt detta vill vi dela med oss av här
i vårt magasin.
Många tänker först och främst på badrum och kök
när de hör orden kakel och klinker men dessa fantastiska material har så många fler användningsområden
än så. Varför inte välja en naturtrogen ekliknande
platta till vardagsrumsgolvet eller marmor till hallen?

MARAZZI LIMESTONE SAND MOSAICO FOGLIE OCH SAND VELVET

Marazzi Mystone Limestone är en modern tappning av klassisk sten i tre varma
kulörer. Plattan finns i en rad utföranden för läggning såväl inomhus som utomhus.
Varför inte välja den som mosaikvägg till badrummet eller kalkstensinspirerarad
variant till köket och låta den fortsätta ut på altanen?

Vi är inte ens begränsade till projekt inomhus!
Idag finns många härliga plattor som är perfekta
för trädgård och uterum.
I skrivande stund står våren för dörren och vi har den
härliga sommarsäsongen framför oss. Oavsett vilket
projekt du ska ta dig för ser vi fram emot att hjälpa
dig förverkliga dina kakeldrömmar – stora som små.
Trevlig läsning!
Carl --Johan

ohan
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J
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MARAZZI LIMESTONE

Det naturliga valet
Sten är en look som aldrig går ur tiden. Det är en av kakelproducenternas stora inspirationskällor och passar lika bra i
lantliga som moderna hem.
Kalksten, marmor och olika former av natursten
från världens alla hörn har blivit ett populärt inslag
i svenska hem. Med alla de nyanser och format som
finns tillgängliga idag är det lätt att förstå varför.
– Den naturliga och verklighetstrogna stenlooken
har verkligen fått fäste hos våra kunder. För några år
sedan var marmor i klassiskt vitt, svart och grått det
hetaste, idag är det mer jordnära och varma färger
i olika sorters utförande som ökar mest, säger Lisa
Viberg på Kakelcentralen i Malmö.

Oavsett om det är som stänkskydd ovanför
köksbänken, som en dekorvägg i badrummet eller
genomgående golv finns ett stort utbud. Den sköna
stenkänslan kan fås i allt från det lilla mosaikformatet till riktigt stora plattor för golv och vägg.
Här presenterar vi ett urval av den populära
looken. Samtliga serier är frostsäkra och finns
även i 20 mm tjocklek vilket gör dem perfekta
att använda utomhus.

ITALGRANITI NORDIC STONE SVEZIA

Nordic Stone från Italgraniti, med Burlingtonsten
som inspiration, finns i en handfull färger och
flera storlekar. Gemensamt för dem alla är den
naturtrogna skildringen av förlagan med dess
fossiler, prickar och venmönster. Med sitt eleganta
och harmoniska intryck gör den sig fint inte minst
på hemmets stora golv och terrass.

ITALGRANITI NORDIC
STONE DANIMARCA

MARAZZI GRIS DU GENT

I serien Mystone Gris Du Gent fokuserar italienska Marazzi på Taupe grå – en
varmgrå grund med kopparfärgade inslag. Plattan är inspirerad av vacker fransk
sten och finns i fem olika storlekar för vägg och golv, inne och ute.
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FÄRG I FOKUS

BLÅTT – ENKELT OCH ELEGANT

EMIL CERAMICA TELE DI MARMO
REVOLUTION PATAGONIA

Färginstitutet Pantone har i över tjugo år utsett ”Årets färg” baserat på trender och stilar i samhället.
Valet av årets färg påverkar många branschers kulörval under året, bland annat kakel- och klinkertillverkare. 2020 års färg är Classic Blue och vi har därför valt ut några vackra plattor i olika nyanser av
blått för ett smakfullt och trendigt hem.
Efter tre färgstarka år går Pantones färgval nu in i en
ny riktning med en klassisk och lugn färg som vågar ta
plats. Årets färg Classic Blue är både rofylld och tidlös.
Vi har inspirerats av årets färg och vill visa några blå
plattor som andas elegans och enkelhet och dessutom
är lätta att matcha mot neutrala naturtoner såväl
som fräckare accentfärger. Blå plattor passar såväl för
badrum och kök - eller varför inte i sovrummet?

Naturliga nyanser
Associationer till blått leder ofta till naturens egna skiftningar på himmel och hav, i både ljusa och dova toner.
Denna blanka platta i azulblått från Cevicas Metro-serie
passar bra i både badrum, kök och andra rum. Trots att
den är enfärgad ger dess krackelerade yta och form
vackra skiftningar och ett levande intryck.

Ny nyans!

Magnifik marmor
Denna uttrycksfulla platta i granitkeramik har ett
vackert marmormönster i blåa toner som ger ett
exklusivt och elegant utseende. Stilen ses ofta
i badrum men eftersom plattan är frosttålig, är
användningsområdet brett.

VÄGGEN PRYDS AV MARAZZI ZELLIGE CIELO LUX OCH
GOLVET MED MARAZZI VERO ROVERE.

STILRENT OCH NEUTRALT

VACKERT MOT TRÄ
CEVICA PLAQUETA
METRO AZUL
CRAQUELE
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Många blå nyanser gör sig väldigt bra mot naturmaterial, såsom trägolv och träinredning, för en
ombonad och varm känsla. Detta kvadratiska kakel
i lergods har en blank och vågig yta, som både gör
den vackert reflekterande och lätt att hålla ren.

Kakelplattor bränns i lägre temperaturer än klinker,
och är därför mer porösa. Av den anledningen
rekommenderas serien för väggar inomhus och gör
sig lika bra i kök som badrum. Eller varför inte i ett
rogivande och himmelsblått sovrum?

EPOCA HEMISPHERE LAGUN

För de som inte är redo för ett färgsprakande hem
men ändå vill undvika ett grått och intetsägande
slutresultat är en blå platta ett tryggt och stilrent
val. Blått återfinns i enfärgade såväl som mönstrade
alternativ. I många plattor som går helt i blått syns
en viss spräcklighet och skiftande ytor, vilket ger ett
livfullt uttryck.

Från Epoca kommer denna nya platta i den
blåskimrande kulören Lagun, som är fantastiskt
fin på stora ytor, exempelvis i ett stort vardagsrum eller kök. Serien Hemisphere fungerar bra
både inomhus och utomhus och finns både i matt
och halvpolerad yta.
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MARAZZI CROGIOLO LUME BLUE
OCH MARAZZI PINCH BLACK

Vågade kulörer

Ett sätt att våga lite mer intensiva kulörer är att
lägga kakel eller klinker i ett litet rum, genom att
bara plattsätta delar av ett rum eller att göra det i
ett rum som inte används mycket. Det gjorde en av
våra kunder på en fondvägg i sin gästtoalett, med
plattan Lume Blue från Marazzi. Den dova turkosblå
färgen matchas fint med ett mörkare golv, också från
Marazzi, och svarta och guldiga inredningsdetaljer.
Resultatet är ett stilfullt och unikt rum.

MARAZZI
ZELLIGE
PETROLIO
LUX

MARAZZI D_SEGNI BLEND VERDE OCH MARAZZI D_SEGNI BLEND TAPPETO 3

MARAZZI CROGIOLO LUME BLUE

Mönstrade plattor kan vackert matchas mot en mer monokrom platta, såsom
Marazzis olika plattor i D_Segni Blend-serien, här i grönt. D_Segni finns i många
färger och mönster – jordnära nyanser såväl som blåa, gröna, gula och röda toner.

Sätt färg på hemmet

BETONGLOOK
I FÄRG

Färgglada och mönstrade plattor valdes länge bara av den djärva inredaren, men blir
allt mer populära. Trenden utgör en tydlig kontrast till standardvalet som i svenska hem
under lång tid varit vitt, grått och svart. Färg fångar ögat och kan skapa en inbjudande,
varm och personlig känsla i hela hemmet. Låt dig inspireras av dessa energigivande och
uttrycksfulla färger, kanske passar någon nyans bra hos just dig?
Serien Zellige från Marazzi har många kulörta plattor i sitt sortiment. Petrolio ger medelhavsassociationer
och nyansen Corallo är en färgmässig värmekälla.
6

Kakeldaxgruppen.se

Våga mönster!

Casalgrande Padanas serie R-Evolution med
granitkeramikplattor finns i många olika
färger, bland annat piggt rosa, lugnande blått
och skönt grönt.
MARAZZI ZELLIGE CORALLO LUX

CASALGRANDE PADANA
R-EVOLUTION GREEN
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TÄNK UTANFÖR
BADRUMMET

NATURNÄRA LOOK NÄR BRUNA OCH
GRÅ TONER MÖTER INALCO ISEO GRIS
ABUJARDADO.

Att sätta kakel och klinker i kök och badrum är en riktig klassiker.
Men de senaste åren har efterfrågan på det tåliga materialet
ökat även i resten av hemmet. Det i takt med att fler storlekar
och utseenden tillkommit.

VERO FRÅN MARAZZI FINNS I FYRA
NYANSER FRÅN LJUST TILL MÖRKT TRÄ,
I DENNA BILD NYANSEN CASTAGNO.

Den som vill hålla sig nära en stil vi är vana vid i
resten av hemmet kan vända blicken mot träklinkers.
Plattorna har under många år utvecklats och
förfinats till en nivå där det är mycket svårt att skilja
dem från äkta trä. Plattorna finns i flera format och
liknar olika träslag i flera nyanser. Dessutom får du
ett underhållsfritt golv som inte behöver slipas och
som står emot repor och annat slitage.
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Storformat kommer bäst till sin rätt på större ytor, till
exempel vardagsrumsgolvet. Mönster som marmor
och terrazzo skapar en modern och stilren känsla. Att
installera golvvärme höjer komforten ytterligare.
I hem med öppen planlösning kan en platta som löper
mellan flera rum skapa ett enhetligt utseende i hela
bostaden. Eftersom många plattor är frostsäkra, eller
finns i en version för utomhusbruk, är det också enkelt
att skapa snygga övergångar mellan inne och ute.

HOTELLKÄNSLA HEMMA MED SOBER MARMOR,
HÄR SER VI OLIKA UTFÖRANDEN AV EMIL
CERAMICA TELE DI MARMO BRECCIA BRAQUE.

9

RUM

Låt detaljerna göra helheten

MILDA PASTELLFÄRGER I MÖNSTRADE
EMIL CERAMICA BE-SQUARE BEDECOR
CONCRETE SINGLE.

Att välja en återkommande stil på detaljer i badrummet är ett enkelt sätt att knyta
ihop stilen och göra rummet enhetligt.
När du väljer din platta och badrumsmöbel, fundera
också på vilken stil du vill ha på tillbehören och om de
ska harmonisera med eller kontrastera mot plattorna.
Möjligheterna är oändliga! Mattsvarta detaljer har
under den senaste tiden slagit igenom stort – och det
ser ut att fortsätta. Men parallellt växer även intresset
för samma produkter fast i vitt utförande. Bland annat
får populära duschserien Empire sällskap av en vit
variant. Ytterligare ett alternativ på detaljer är mässing.
Med den metalliska looken kan du låta blandare för
tvättställ och dusch, handtag, lampetter och beslag för
duschväggar glänsa ikapp i badrummet.
Svartvita kontraster. Väggar och golv pryds av Marazzi
Grande Marble Look Calacatta Extra och Elegant Black
i formaten 120x240 cm och 120x120 cm. Mattsvarta
detaljer i form av duschväggar Empire från Macro
Design, takdusch TAP7300 från Tapwell, duschhylla,
handdukshängare och krokar från Unidrain samt
blandaren RIN071 från Tapwell. Möbeln är Vedum Flow
och spegeln Vedum Sommen.

STILREN TVÄTTSTUGA
När det planeras renovering hemma är det lätt att glömma
bort tvättstugan. Men visst blir även sorterande av strumpor
och vikande av lakan trevligare i en fin miljö?

Blänkande mässing. Duschväggen Arc 4 och badrumsmöbeln Grand Classic 80 Green Tea från INR. Här med
detaljer i mässing.
10
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Ljust och fräscht. Här används
Casalgrande Marmoker Bardiglio Imperiale Lucido
60x60 cm och som mosaik. Vita detaljer i form av
duschväggar Empire från Macro design, takdusch
Vist och handdukstork Bas från Svedbergs.
Blandaren är Twit från Svedbergs.

Oavsett om det är fina hyllor, väl valda skåpluckor,
ett kakel som piggar upp eller genomtänkta detaljer
är det relativt enkelt att göra tvättstugan mycket
trevligare. Eftersom rummet ofta är ganska litet krävs
det inte mycket för att göra stor skillnad. Bara några
kvadratmeter mönstrad klinker på golvet skapar en
helt ny atmosfär. Finns det ett handfat eller en tvättho
kan även en genomtänkt blandare göra sitt.

I tvättstugan förekommer både smuts och väta så
det är bra att tänka igenom materialvalen, både för
att de ska hålla länge och vara funktionella. Klinker
eller granitkeramik står väl emot både fukt och slitage och är därför ett utmärkt val för golvet. Dessutom
kan golvvärme läggas för att både öka bekvämligheten och hjälpa till att hålla rummet torrt.

MED KLINKER KAN DU VÄLJA TRÄLOOK
ÄVEN I TVÄTTSTUGAN UTAN ATT RISKERA
ATT MATERIALET SKADAS. HÄR MED
MARAZZI TREVERKMADE CREAM.
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VÅRENS SNYGGA SERIER

CASALGRANDE
PADANA
MARMOKER
CARIBBEAN GREEN

Stort och smått, inne och ute. Sten, grön marmor, betong och träliknande plattor som drar tankarna
direkt till avslappnade stunder i solen. Bland de utvalda serierna hittar vi något för alla stilar och rum.

Grön marmorlook
ITALGRANITI ICÔNE BLEU GRIS PÅ GOLV, LIGNE GRIS OCH BLANC PÅ VÄGG.

I takt med att efterfrågan på grön marmor ökar breddas
även utbudet. I Emil Ceramicas serie Tele Di Marmo
Revolution hittar vi den djupgröna skönheten Verde

Saint Denis. Plattan finns i storlekar från 30x60 cm
ända upp till 120x278 cm samt med dekormönster och
som mosaik. En annan platta i ljusare grön nyans är

Italgraniti – Icône Bleu
Icône Bleu är en hyllning av ett av Europas finaste
stenmaterial, belgisk Bluestone. Italgraniti har varit noga
med att behålla materialets geologiska historia med
harmoniska färgvariationer och inslag av ljusa mikrokorn.
Icône Bleu kan användas på golv och vägg, inne och ute
och innehåller även 20 mm tjocka plattor för utomhusbruk. Serien kommer i tio storlekar och fyra nyanser som
skapar en modern look som kommer att hålla i många år.
12
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Marmoker Caribbean Green från Casalgrande Padana.
Plattan finns i flera större storlekar där mönstret
kommer till sin rätt.

RECER – DECK

EMIL CERAMICA TELE DI MARMO
REVOLUTION VERDE SAINT DENIS OCH
DEKORPLATTAN ACANTO VERDE SAINT DENIS.

Plattorna i serien Deck har inspirerats av ett klassiskt
trädäck med räfflade plankor. Serien är frostsäker och
den strukturerade ytan fungerar bra som halkskydd,
vilket gör den extra lämplig till exempel vid en pool.
Serien kommer i fyra färger i måttet 15x90 cm och
kan användas på såväl golv som vägg.
RECER DECK BROWN.
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HÅLLBARHET

”DET SKA VARA LÄTT ATT
GÖRA MEDVETNA VAL”
På Kakeldaxgruppen finns ett stort miljöengagemang och en stor vilja
att bidra till en mer hållbar framtid. Bolaget ser inte bara till sin egen
påverkan utan försöker också underlätta för andra att göra detsamma.
Åke Andersson är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösamordnare på Kakeldaxgruppen och en drivande kraft i
hållbarhetsarbetet.
– Det ska vara lätt att vara klimatsmart – även när
det handlar om produkter som kakel, klinker, badrumsinredning och så vidare. Vi har alla ett ansvar. För oss
handlar det bland annat om att välja rätt transporter,
produkter och leverantörer. Men också att hjälpa våra
kunder till mer klimatsmarta val.
Kakeldaxgruppen köper bara keramik från länder
och leverantörer som lever upp till bolagets högt ställda
krav och ISO-certifieringar, och där det går att spåra
produkternas ursprung.

RECER SOUL WHITE OCH RECER SOUL BLACK.
RECER SOUL WHITE OCH RECER SOUL MIX NIGHT.

Recer – Soul
Soul är en klassiker i ny tappning. Serien kombinerar
renheten i betong med formatet från tegelplattor.
Serien kommer i tre nyanser och innehåller även
14
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två dekorplattor som kan användas för att skapa
dynamik i hela, eller delar av ytan. Plattorna kan
användas på vägg och golv i alla hemmets rum.

Åke berättar att fler och fler leverantörer arbetar utifrån
ett livscykelperspektiv vilket innebär att de ser på
produktens miljöpåverkan, från framtagning av material
till plattorna hela vägen fram till dess att de rivs ner i
exempelvis ett badrum.
– Helhetsgreppet är jätteviktigt. Exempelvis erbjuder
många leverantörer idag plattor av återvunnet material,
bland annat Vidrepur vars glasmosaik till 99 procent
består av återvunnet material och Casalgrande Padana
som har över 65 procent återvunnet material.

Bättre miljöval

Ett stort antal av Kakeldaxgruppens produkter, från
plattor till rengöring, är märkta Bättre miljöval – en
märkning som Åke är mycket stolt över.
– Märkningen är ett sätt att visa vilka produkter
som har en bra miljöprofil. Det kan exempelvis vara
just kakelplattor som är tillverkade av återvunnet
material. För att vi ska märka en platta med Bättre

”JAG TROR ATT DE
SOM HAR EN UTTALAD
MILJÖPROFIL OCH
HJÄLPER KUNDERNA ATT
FATTA BRA BESLUT HAR
ETT FÖRSPRÅNG SETT
TILL KONKURRENTERNA.”
miljöval ska minst 40 procent vara återvunnet material. Snittet hos leverantörerna ligger idag på 10-20
procent.
En stor del av Kakeldaxgruppens kunder är plattsättare och även där ser Åke möjlighet till påverkan. Eftersom det ofta är plattsättarna som har direktkontakten
med kund är det viktigt att även de tänker hållbarhet.
– Jag tror att de som har en uttalad miljöprofil och
hjälper kunderna att fatta bra beslut har ett försprång
sett till konkurrenterna. Konsumenter vill ofta ha
hjälp att välja bra produkter och då ska vi vara pålästa
och finnas där.
Det finns många samarbeten och initiativ i
branschen, exempelvis Byggvarubedömningen,
Sunda Hus, Svanen och EU Ecolabel med tuffa
miljökrav som de flesta produkter i Kakelsdaxgruppens sortiment klarar.
15

HEMMA HOS

NER TILL HÖGER I BILD
SKYMTAS NEDGÅNGEN
TILL EN VINKÄLLARE.
DÄRI LÄGGS DET JUST
NU PLATTOR FRÅN
KAKELDAXGRUPPEN.

HEMMA
HOS
NÄR MARMOR
LYFTER ETT
HELT HEM
I ett litet samhälle utanför Kristianstad bor Anders och Caroline på en gård. Paret har två
utflugna barn och bor där idag med katten Nisse. Vi fick hälsa på familjen för att titta på
de storformatsplattor de nyligen lagt i hela huset.
Fotograf: Petter Arvidson, Bildbyrån
16
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Stora böljande marmorstråk möter oss när vi kliver in
hos familjen Mårtensson. De högglansiga plattorna visar
sig från sin bästa sida när vårsolen ligger på.
– Plattorna är 120x240 cm stora och 0,6 cm tjocka.
Vi visste knappt att det fanns så stora plattor innan vi
byggde om, och nu förstår jag inte hur vi kunnat ha
annat tidigare, skrattar Anders.

Vardagsrummet är väl genomtänkt. Den skandinaviska
stilen möter de mattsvarta detaljerna på ljusknappar
och fönsterspröjs. Fönster från golv till tak ger ett magiskt ljusinsläpp och det tar inte lång tid innan ett lugn
infinner sig i kroppen. Mattan under soffgruppen ligger
på plats som dekoration snarare än för att skydda kalla
fötter. Hela golvet är nämligen försett med golvvärme.

– Vi är riktigt nöjda med att ha lagt golvvärme. Dels
är det otroligt skönt men det är också praktiskt. Spiller
man till exempel vatten i köket eller går in med blöta
skor torkar det upp på ett kick, säger Anders.
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PLATTAN HETER MARAZZI GRANDE MARBLE LOOK
STATUARIO LUX OCH HAR MÅTTEN 120X240.

”GOLVET SKULLE
FÅ TA PLATS
OCH SPELA
HUVUDROLLEN
I DET HÄR
RUMMET”
18
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Matsalsdelen är inbjudande. Även här ser vi de
svarta detaljerna som bryter av fint. Väggen är
målad i en mellangrå ton.
– Här inne har vi stora härliga middagar med
familj och vänner. Våra nära är riktigt nöjda med
inredningsstilen och färgtonerna, säger Anders.

Via den öppna planlösningen visas vi in i
köksdelen som ligger i anslutning till vardagsrummet. Här är det ljust, modernt och avskalat.
Köket från Ballingslöv går ton i ton med
marmorn och hela rummet andas lyx.
– Här har vi valt att jobba med raka linjer
och sparsamt med detaljer. Golvet skulle få ta
plats och spela huvudrollen i det här rummet,
säger Anders.
Vi rör oss till läshörnan. Här ser vi runda
former och svarta detaljer – en mjuk känsla
som passar bra ihop med de böljande marmorstråken.

TAKFÖNSTERNA
SPEGLAR SIG I DET
HÖGGLANSIGA GOLVET.

Anders och Caroline, som båda älskar att arbeta
med hemmet, är inte sena med att planera
nästa projekt. Det vankas både vinkällare och
uteplats.
– Projekt vinkällare är i full gång! I den läggs
just nu den tegelliknande plattan Peronda
Williamsburg-M i måtten 10x20 centimeter. På
uteplatsen kommer det vara en mix av ljusa och
mörka plattor från Marazzi, säger Anders.
19
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Dessa städprodukter
är allt du behöver
Vid vardaglig rengöring av badrummet är det viktigt att använda rätt rengöringsmedel, annars kan missfärgningar eller svårborttagna beläggningar uppstå. Den
största boven i badrummet är det kalk som finns naturligt i vattnet, men även
vanliga hygienprodukter kan smutsa ner. Ibland kan det kännas som att
duschväggen eller golvet aldrig blir rent, hur mycket du än skrubbar! Vi har
därför valt ut några storsäljare för ditt badrum som är allt du behöver för
Läs mer om
en
att få ett skinande resultat vid varje städning.
rengöring i Kakelguid
på vår hemsida.

TIPS OCH RÅD INFÖR DIN
BADRUMSRENOVERING
Att renovera ett badrum är ett roligt men omfattande projekt och en stor investering i ert boende.
Det krävs en del planering och beslut att fatta, men oroa er inte – vi hjälper er från start till mål!
1. Ha framförhållning

Vårt första tips inför er badrumsrenovering är att ha
framförhållning! Det är många beslut som ska fattas,
vilket kan ta lång tid. Ha också i åtanke att kakel och
badrumsmöbler kan ha lång leveranstid. En annan
anledning till att vara ute i god tid är för att få tag på en
bra plattsättare som har tid för ert uppdrag.

plattor och badrumsinredning är i första hand subjektivt
men det kan underlätta att hålla sig till ett visst tema
eller en stil. Precis som med annan inredning finns
trender, men det viktiga är att med omsorg välja vad
som känns rätt för er. Pröva gärna Kakeldaxgruppens
Digitala Plattsättare där ni kan testa olika plattor i
varierande miljöer.

2. Inspireras och välj med omsorg

3. Planera layouten

Leta inspiration! Idag finns det en uppsjö av utseenden
och format på kakel, klinker och badrumsinredning.
Besök en av våra välsorterade kakelbutiker för att
inspireras och prata med kunnig personal. Kika även
gärna in på vår inspirationssida på hemsidan. Valet av
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När ni har en uppfattning om det estetiska utseendet
för ert badrum är det dags att fundera på placeringen
av badrumsinredning. Vid en totalrenovering har ni
möjlighet att helt förändra layouten på badrummet. En
bra början är att mäta upp ytorna i ert badrum så ni vet

vad ni har för spelrum. Pröva gärna vårt onlinebaserade
planeringsverktyg Blueprint där ni kan designa ert
badrum efter era specifika mått i 3D-miljö. På hemsidan
listar vi också generella riktlinjer att tänka på gällande
badrumsplanering.

4. Anlita rätt hantverkare

Det är viktigt att anlita ett plattsättningsföretag
och en plattsättare med behörighet enligt Byggkeramikrådets branschregler för våtrum. Anlita
gärna en plattsättare som är medlem i PER
(Plattsättnings Entreprenörernas Riksförbund).
Lista över PER-anslutna finns på www.bkr.se.
Kom ihåg att den billigaste offerten inte nödvändigtvis

är den bästa – be därför alltid om referenser från
tidigare jobb! Det är även viktigt att ni och plattsättaren har samma bild av slutresultatet. För att
undvika missförstånd bör ni tillsammans upprätta ett
skriftligt avtal (ett så kallat hantverkarformulär) som
då också garanterar att arbetet utförs fackmässigt
och enligt branschreglerna. Glöm inte heller att
använda er av ROT-avdraget.

5. Eftervård

När badrummet är färdigrenoverat ska ni få ett
kvalitetsdokument av plattsättaren, vilket är beviset
på att arbetet uppfyller myndighetskraven. Plattsättaren ska även göra en grovavstädning av utrymmet.

Komplett guide
på vår webbplats
En komplett guide för att renovera
badrummet hittar ni i vår Kakelguide
online. Om ni har fler frågor om badrumsrenovering är ni välkomna till någon av
våra butiker eller kan skicka ett mejl till
info@kakeldaxgruppen.se så hjälper vi er.

När dina ytor behöver
grundlig rengöring för en
städmässig nystart rekommenderas Deterdek från
Fila. Medlet är syrabaserat
och kraftigt avkalkande. En
platta som uppfattas som
svårstädad har ofta en cementfilm på ytan som
är kvar från plattsättningen, där smuts lätt kan
fastna. För att få bort den hinnan passar Deterdek
perfekt. Om medlet späs kan det även användas
försiktigt på kromade detaljer och duschglas.
En annan allprodukt för
hela badrummet från Fila
är Via Bagno. Medlet rengör
grundligt, tar bort kalk och
gör badrummet skinande
rent. Produkten är enkel att
använda – bara spruta den
på ytan och lämna att verka
några minuter. Därefter torkar man rent med en
fuktig trasa. Via Bagno är idealisk för granitkeramik,
keramik, mosaik och rostfritt stål men passar även
bra på exempelvis badkar.
För speglar och glas såsom
duschväggar är rengöring
med Filano Drops optimalt.
Medlet rengör och skyddar
ytan som blir både vattenavvisande och fri från kalkrester.
Efter användning kommer
vatten pärlas och rinna av,
vilket gör att produktens effekt håller länge. Medlet
appliceras enkelt genom att sprayas på och därefter
torkas av. Filano Drops kan med fördel användas
frekvent.

Rengöring av fogar
Smutsiga och mögliga fogar kan
lätt ge känslan av att badrummet
aldrig blir helt fräscht. Ytligt mögel
i fogar är inget att oroa sig för men
kan upplevas som obehagligt och ge
ett onödigt smutsigt helhetsintryck.
Det drabbar nästan alla våtutrymmen i sinom tid, och beror ofta på
kvarvarande fukt på grund av för dålig ventilation.
Ett väldigt effektivt rengöringsmedel för att få bukt
med möglet är Mögelbort från M&P. Medlet sprayas
på och verkar inom några få minuter – utan att kräva
någon skrubbning. Inga andra medel behövs för att
få dina fogar rena.
Om dina fogar trots mögelborttagning inte ser helt rena
ut, kan de vara missfärgade.
Missfärgningar kan uppstå över
tid av en mängd kemikalier
och medel som används i ett
badrum – kanske av grönsåpa
eller från en hårfärgning. Ett
enkelt och smidigt sätt att få fina fogar igen, utan
att behöva foga om eller byta plattor, är att använda
Fogfinish från M&P. Produkten penslas direkt på
cementfogen och färgar om, förseglar och förnyar
fogen. Dessutom är medlet smutsavvisande, vilket
gör utrymmet mer lättstädat i framtiden. Resultatet
blir ett fräscht och rent helhetsintryck utan fläckar
eller missfärgningar.

Kom ihåg!

Vid all typ av rengöring är det bra att testa produkten på en liten yta först, om det trots allt skulle visa
sig att materialet tar skada.
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UTOMHUS

Inred med plattor ute
– lätt som en plätt
Tiden då trätrall och marksten var det självklara valet till uteplatsen är förbi. Idag bygger många sin oas
på en grund av plattor och det är lätt att förstå varför. Stenlook, träimitation, marmor eller något helt
annat – valmöjligheterna är många. Dessutom är det ett praktiskt material som håller länge.

SÄTT PÅ RÄTT SÄTT
Utöver en mer permanent sättning kan plattorna läggas på gräs, grus eller justerbara
fötter. Här berättar vi kort hur du går tillväga. Välkommen till våra butiker eller vår
hemsida för mer information! Foto: Italgraniti Group

Plattor på justerbara fötter

Plattor på gräs
Att visa vägen med en stig av plattor är både
praktiskt och vackert. Slitage på ömtåliga
gräsmattor minskar och stigen blir ett stilfullt
inslag mot det gröna underlaget.
1.	Lägg ut de 20 mm tjocka plattorna på gräset och
se till att mellanrummet är detsamma hela vägen.
Provgå för att bedöma om avståndet är bra.
2.	Gräv bort gräset där plattorna ska ligga, minst 5
cm djupt. Eventuellt kan ni lägga en bit markduk i
botten. Fyll med ett lager grus, minst 3 cm.
3.	Kontrollera att grusskiktet är i nivå, lägg dit
plattorna och banka dem försiktigt på plats med
en gummihammare. Låt plattorna komma under
gräsnivå för att undvika snubbelkant.

VACKER OCH STILREN UTEPLATS I NATURTROGNA
NYANSER MED MARAZZI TREVERKHOME 20 MM QUERCIA.

Med en installation på justerbara fötter kommer 20
mm-plattorna upp lite så att exempelvis sladdar och
vattenslang kan döljas. De justerbara fötterna kan
ställas direkt på befintligt golv eller trädäck.
1.	Det finns flera typer av justerbara fötter – välj den modell
och antal som lämpar sig bäst för ditt projekt och önskad
bygghöjd.
2.	Gör ren den befintliga ytan och se till att plattan kommer i
rätt nivå.
3.	Börja med att placera fötterna runt kanterna och ordna
dem enligt läggningsschemat. Montera kantskydd på
fötterna mot eventuella väggar.
4.	Placera ut plattorna och kontrollera nivån löpande.
Justera fötternas höjd för att kompensera för eventuella
ojämnheter i underlaget.

Plattor på grus
Varför hålla kvar vid den gamla markstenen
när det finns så många fina och uttrycksfulla
20 mm-plattor att lyfta entrén eller uteplatsen
med? Snyggt och enkelt!
ÄVEN MINDRE YTOR SOM EN BALKONG KLÄR I PLATTOR
OCH SKAPAR EN OMBONAD KÄNSLA. HÄR MED MARAZZI
TREVERKHOME TREVERKHOME 20 MM CARAMEL.

Att lägga klinker eller granitkeramik i uterummet, på
balkongen, uppfarten eller som en stig i trädgården är
både snyggt och bekvämt. För visst känns det lyxigt
när den ombonade känslan inomhus följer med ut.
Dessutom är materialet enkelt att hålla rent och kräver
inget särskilt underhåll.
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ELEGANT OCH PRAKTISKT MED PLATTOR RUNT FASADEN, SOM HÄR
MED MARAZZI MYSTONE GRIS DU GENT 20 MM TAUPE.

Det finns en mängd plattor att välja mellan, inte
minst till utseende och där är det bara att låta smaken
styra. För extra halksäkerhet är dock en platta med
strukturerad yta att föredra och tänkvärt är, att ju
mörkare kulör – desto varmare blir plattorna soliga
sommardagar.

Oavsett plats utomhus, tänk på att använda frostsäkra plattor – granitkeramik – för att undvika sprickor.
Idag finns även många klinkerplattor i tjockleken 20
mm vilket öppnar upp för många användningsområden utomhus och olika sätt att montera dem.

1.	Lägg ett lager grus, ca 10 cm djupt, på underlaget.
Använd grus som är 4-8 mm. Jämna av och se till
att grusytan är plan. Tänk på att ha en lutning ut
från fasader och väggar.

Läggning med fästmassa
I uterummet är fästmassa bästa sättet att
lägga plattor. Här kan vanliga 9-10 mm
granitkeramikplattor användas. Tänk på
att dygnstemperaturen runt montering
och fogning måste vara 10-25°C i ungefär
en månad.

1.	Kontrollera att underlaget är fritt från sprickor, färg och annan
ytbehandling samt är torrt, rent och härdat. Prima underlaget för
bästa vidhäftning.
2.	Montera plattorna i fix och bakstryk plattorna för att slippa ”bom”
och frostsprängningar. Använd levelsystem för plattor som är
30x60 cm eller större.
3.	När fästmassan härdat, fyll fogarna med golvfog för utomhusbruk
och rengör ordentligt.

2.	Placera plattorna och se till att mellanrummet är
detsamma överallt. Tryck plattorna försiktigt på
plats med en gummihammare.
3.	Kontrollera att plattsättningen är flat och lägg
grus i fogarna för att jämna ut ytan. Använd
dekorativt grus i större storlek och annan färg för
kontrast eller samma som grusskiktet för harmoni.
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Black & White

Jordnära & Naturligt

Svart och vitt är klassiska färger oavsett om de
används var och en för sig eller kombineras med
varandra. Som ett komplement till de vanligaste
måtten finns plattor med matt och blank yta,
strukturerade ytor som skapar mönster, mosaik
och annorlunda former.

Den naturliga stilen med jordnära färger är
populär. Greige, som är en kombination av grå
och beige, är ett populärt val men även brända
toner och den brungrå nyansen taupe går hem.
Kombinera dem gärna med gröna plattor för att
pigga upp.

1. SOHO BLANCO 2. SOHO NEGRO 3. NOLITA NEGRO 4. SOUL MIX MATT B&W 5. TT SYREN LINEN 6. TT SYREN PEACOCK GREEN 7. TT SYREN FRESH SAGE 8. MOSAIK WS RETRO SQUARE
SPIRIT WHITE 9. MOSAIK WS RETRO SQUARE SPIRIT BLACK 10. SMEDBO HOUSE RB369P TVÅLDISPENSER MATTSVART/PORSLIN 11. WS RETRO SQUARE SPIRIT BLACK 12. WS RETRO SQUARE
SPIRIT WHITE 13. NATURE BLANCO 14. EXTRÓ BLACK HEXAGON 15. MARRAKECH VERDE MIX HEXAGON 16. EXTRÓ WHITE HEXAGON 17. INALCO AZALAI NEGRO NATURAL
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1. ZELLIGE BOSCO LUX 2. ZELIJ VERDE BOTELLA 3. CEPPO DI GRE GREIGE 4. ZELIJ VERDE COBRE 5. MOSAIK WS STONA SQUARE STONE OPTIC SANDBROWN 6. MARMOKER VERDE AVER.
7. MARRAKECH VERDE MIX HEXAGON 8. MARRAKECH VERDE HEXAGON 9. HEMISPHERE COPPER MATT 10. MOSAIK WS STONA FISKBEN STONE OPTIC BEIGE
11. INALCO PETRA CREMA NATURAL
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NYTT OCH NOTISER

VÅRNYHETER FÖR BADRUMMET
– HITTA DINA NYA MÖBELFAVORITER
Svenska Macro Design har lanserat Crown – en bred serie av badrumsmöbler med en mängd
kombinationsmöjligheter. Senaste tillskotten är modellerna Crown Stripe och Crown Grip.

Anno – Vedums nya
badrumsserie
Anno är en serie med tvättställ, vägghyllor,
högskåp och förvaringsskåp. Det är designern
Jesper Ståhl som tagit fram den hemtrevliga
serien. Möblerna är tidlösa och ska kännas som
de hade kunnat passa i hemmets alla rum.

Lyxigt med Crown Stripe
Äntligen är eken tillbaka! Och vilken
spa-känsla det utstrålar. Kommoden Crown
Stripe har en front med ek-lister som ligger
på en svart MDF-skiva för störst effekt.
Bredvid syns även duschlösningen Empire i
svart utförande.

Utöver badrumsmöbler erbjuder Vedum även
inredning för kök, tvätt och förvaring.

HANDDUKAR, SMINK ELLER HÅRVÅRD. INTERIÖREN I ANNOS LÅDOR
HAR MÅNGA OLIKA FUNKTIONER.

Elegant med Crown Grip
Modellen Crown Grip kombinerar funktion
med design. De inbyggda ljusslingorna
ger en kommod som andas både lyx och
funktionalitet.

POPULÄR
DUSCH I
NY FÄRG
Macro Designs duschväggar i modellen
Empire har nu lanserats i ett vitt utförande. Det ger fler möjligheter att skapa
nya intryck i badrummet. Vita spröjsade
duschväggar är något vi definitivt kommer
se mer utav!
HÄR STÅR ANNO-MÖBLERNA I ETT BADRUM DÄR ALLT GÅR TON I TON. LÄNGE HAR DEN GRÅA SKALAN
DOMINERAT VÅRA HEM MEN DE LITE MJUKARE BEIGEA TONERNA VISAR SIG ALLT STARKARE.
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Kakeldax – Täby
Tumstocksvägen 5
187 66 Täby
Tel: 08-544 431 60

Kakeldax – Upplands Väsby

Inspiration
Hållbarhet
Känsla
Framtid

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/Vega
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 – 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

