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Ny uteplats snabbt!   

Läs mer på s. 4-7

INSPIRATIONSMAGASIN FÖR DIG SOM ÄLSKAR SNYGG INREDNING

INSPIRATION FÖR  

ALLA HEM OCH STILAR



T R E N D

TESTA TERRAZZO!

Inspirationen till Pinch kommer från traditionella terrazzo-golv och när serien skapades har man tittat noga på  
detaljerna, färgerna och det varierande utseendet i det populära mönstret.

Terrazzo är verkligen på uppgång och det kommer allt fler serier med denna look. Äkta terrazzo 
består av en cementbas med marmor- eller stenkross, något som nu återskapas i naturtrogna 
plattor av granitkeramik. Plattorna med terrazzo-utseende fångar känslan och gör det enkelt för 
dig att återskapa denna trendiga stil hemma. Med granitkeramik slipper du dessutom det underhåll 
som vanlig terrazzo kräver för att hålla sig fritt från fläckar.

Nyhet!

Nyhet!

Stilen har sina anor så långt tillbaka som till antiken då 
tekniken användes för att göra praktiska och stilfulla golv. 
Terrazzon har länge varit populär på offentliga platser 
men den senaste tiden har den i allt större utsträckning 
flyttat in även i våra hem. Lägg plattorna i hallen för ett 
förlåtande underlag där inte minsta lilla grus syns direkt, 
eller varför inte för att skapa en egen look i kök eller 
vardagsrum.

Ceppo di Gré är en ny serie vars inspiration och  
namn kommer från en typisk Italiensk stentyp med 
inslag av småsten. Serien innehåller både kalla och 

varma nyanser.
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Företagen inom Kakeldaxgruppen är:
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MARAZZI CEPPO DI GRÉ GREIGE 75X75 CM 

MARAZZI PINCH LIGHT GREY

MARAZZI PINCH DARK GREY

MARAZZI PINCH WHITE LUX 
116X116 CM



U T E P L A T S E N

De ännu ganska outforskade ”flytande plattorna” har efter år av trallbyggande tagit sig in på den  
skandinaviska marknaden. I varmare klimat har vi sett det här i många år men nu är det dags för oss 
uppe i norr också. Och trenden med den flytande uteplatsen verkar sakta men säkert rota sig i våra hem.

NATURNÄRA PLATTOR

– Vi är så kära i vårt trä i Skandinavien. Det har vi 
tveklöst byggt mest med. Men nu börjar de moderna 
plattorna till uteplatsen komma smygandes. Och 
att vi nu dessutom kan erbjuda träimitation som 
utformande kan nog leda till ett ökat intresse hos 
många tror jag, berättar Diana som är säljare i 
Kakeldax Täbybutik. 

Bortsett från de välgjorda träimitationerna som 
kommer i allt fler utföranden är det naturstens- 
looken som har landat i våra hjärtan. 

– Vi ser att intresset för att uppnå en varm 

naturstenslook i trädgården ökar hela tiden. Nu vill 
man att det ska se ut som granit, skiffer eller marmor 
bland annat. Och den looken passar jättebra på just 
de självbärande plattorna, säger Diana. 

Den än så länge ganska oupptäckta plattsättnings-
tekniken är enkel och kan liknas med att lägga ett 
pussel. Plattorna som kan läggas på detta sätt är 
20 mm tjocka och kräver varken fix eller fog, istället 
ligger de direkt på underlaget eller på fötter. Läs mer 
om detta på nästa uppslag. Förkunskaper behövs 
inte utan det räcker med en dos av vilja! 

Varje 20 mm-platta har en tunnare motsvarighet för inomhusbruk. Därför kan du 
genom att använda samma platta inomhus som på den angränsande uteplatsen skapa 
en snygg övergång mellan ute och inne. Detta genom en enkel installation på fötter.
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MARAZZI ALLMARBLE STATUARIO 20 MM

MARAZZI CEPPO DI GRE 
GREY 75X75 CM OCH  
MARAZZI CEPPO DI GRE 
GREY 20MM 80X80 CM

MARAZZI PLASTER ANTHRACITE 20 MM

MARAZZI TREVERKMADE FUME 20 MM

ITALGRANITI STONE MIX QUARZITE GREY 20 MM



U T E P L A T S E N

Eftersom granitkeramik inte är ett organiskt material är 
plattorna lätta att hålla rena; ingen behandling med olja 
eller dylikt behövs. Spola bara av dem med högtryckstvät-
ten på vårkanten eller vid behov. Ytan bleks inte heller 
av solen. Plattorna kan läggas på alla typer av underlag, 
till exempel ovanpå en gammal trätrall som börjar se 
tråkig ut. Renovera snabbt genom att ställa ut plastfötter 
på vilka 20 mm-plattor läggs och vips har du en helt ny 
uteplats att välkomna våren på! Plattorna kan också 
läggas på grus eller gräs, på det här uppslaget kan  
du läsa om hur.

PÅ UTEPLATSEN  
KAN ALLA VARA  
PLATTSÄTTARE

Granitkeramik på uteplatsen är både 
praktiskt, snyggt och enkelt. Med 20 mm 
tjocka plattor får du en härlig uteplats som 
kräver minimalt med underhåll och till och 
med kan flyttas vid behov.

Lägga plattor på upphöjda fötter
Vid denna installation kommer plattorna upp lite, vilket 
gör att till exempel sladdar eller en vattenslang kan dras 
därunder. Du behöver inte ta bort ett tidigare golv, till  
exempel ett trädäck, innan installation utan kan ställa 
fötter och plattor direkt på. Fötterna kan dessutom 
justeras om underlaget är ojämnt.

Lägga plattor på gräsmatta 
Gräv 5–6 cm djupt där plattan ska ligga, lägg ut markväv 
för att hindra att ogräs letar sig upp, lägg ett lager grus 
i utgrävningen och placera plattan ovanpå. Tänk på att 
mäta ut hur plattorna ska ligga innan du börjar gräva. Om 
de ska utgöra en gång är det en bra idé att ”testgå” den 
innan du börjar gräva för att se att plattorna ligger på 
lagom avstånd från varandra.

Lägga plattor på grus
Jämna ut grusytan med hjälp av en kratta. Se till att ytan 
plattorna ska läggas på hålls jämn under hela processen 
och att plattorna sätter sig ordentligt. Du kan behöva 
använda en gummihammare för att fixera dem mot 
underlaget.
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INTRESSET FÖR 20 MM-PLATTOR VÄXER OCH DE KOMMER I ALLT FLER STORLEKAR OCH 
MED I PRINCIP ALLA UTSEENDEN: CEMENT, MARMOR, TRÄ OCH OLIKA TYPER AV STEN.



T R E N D

Metall och jordnära färger i en skön förening
Intresset för metallinspirerade kakelplattor är inte nytt men har nu anammats av en betydligt  
bredare målgrupp än enbart de mest trendkänsliga. Self lanserar nu serien Elements som lyckas  
förena metallooken med jordnära färger.

Färgsättningen i de svenska hemmen förändras konti-
nuerligt. Ljust och fräscht dominerade under många år 
men har fått tydlig konkurrens av mer jordnära och varma 
färger. För några år sedan blev det också högsta mode 
att inreda med koppar och andra metaller. En trend som 
lever i högsta välmåga och som når ut till en allt större 
kundgrupp.

Nu kan vi presentera en helt ny serie som är en skön 
förening av olika metaller men även har jordnära färger. 
Serien från Self heter Elements och de fem olika namnen 
skvallrar om inspiration från industrin. Eller vad sägs om 
Black Gold, Rust eller Verde Oxide för att nämna några. 
En stor fördel med den nya serien är att den fungerar 
utmärkt på egen hand men även går bra att kombinera 
till exempel med en i övrigt ljus inredning. Tillsammans 
blir det härliga kontraster med ett mörkare klinkergolv till 
ljusare väggar eller en avvikande duschhörna i ett övrigt 
vitt eller ljusgrått badrum.Nyhet!

Ytterligare en leverantör som hänger på metalltrenden är 
Marazzi med sin golvserie Mineral. Serien finns i färgerna 
Black, Bronze, Iron, Silver och Corten och har ett stort 
antal storlekar. Från den minsta på 30x60 cm upp till den 
största på 75x150 cm. 

KOMBINATIONER 
OCH KONTRASTER

Ännu mer metall

Nyhet!
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SERIEN ELEMENTS OCH KAKLET VERDE 
OXIDE FÖRENAR METALLKÄNSLAN MED 
JORDNÄRA FÄRGER

RUST INGÅR I DEN NYA SERIEN ELEMENTS FRÅN SELF

SELF ELEMENTS BLACK GOLD

MARAZZI MINERAL  
IRON VELVET



S T O R F O R M A T  I  K Ö K

STORFORMATSPLATTOR 
– HÄR FÖR ATT STANNA 
Storformatsplattorna har på senare år letat sig in i våra kök. Och de är här för att stanna. En av de 
främsta egenskaperna hos den stora plattan är dess elegans. Med få fogar skapas härliga samman- 
hängande ytor och plattornas mönster görs rättvisa.

– Nu ser vi mycket plattor inspirerade av natursten. Den 
looken har nästan tagit över totalt! Det i kombination 
med att den minimalistiska stilen med avskalade vita 
kök är en trend som verkar avta gör att vi nu kan se 
en helt annan värme i våra kök, berättar Diana som är 
säljare i Kakeldax Täbybutik. 

Det går inte heller att undgå storformatplattans praktiska 
egenskaper. Plattor som är rakskurna går att sätta kloss 
an varandra vilket lämnar oss med ett stänkskydd utan 
fogar. Det gör i sin tur att det är väldigt enkelt att hålla 
rent i sitt kök. Man behöver inte heller vara rädd för att 
skada materialet när man städar ett kök med storfor-
matsplattor. Tvärtom – både de matta och högglansiga 
plattorna tål kraftiga rengöringsmedel och är enkla att 
torka av. 

De flesta kök har ungefär 60 cm mellan bänkskiva och 
köksskåp vilket gör storformatsplattan till ett perfekt 
stänkskydd även storleksmässigt. Och bygger man 
nytt kök kan det vara bra att ta med måtten redan i 
planeringsstadiet. 

– Vi brukar rekommendera att man har plattan på 
plats när det nya köket byggs så att man lättare kan 
planera för det måttet från början, avslutar Diana. 
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VERDE1999 EVOQUE GRIGIO
FOTO: JARL SILANDER

MARAZZI BLUESTONE GR

MARAZZI BLUESTONE GR

MARAZZI BLEND GREY

MARAZZI GRANDE MARBLE 
LOOK BOOKMATCH STATUARIO 
120X240CM

MARAZZI GRANDE MARBLE 
LOOK BOOKMATCH STATUARIO 
120X240CM



H E M M A  H O S

Huset är inbjudande, ljust och luftigt. Och en av de 
mest spännande detaljerna – trägolvet – är egentligen 
inte trä. Entrén, köket, vardagsrummet och gästrum-
met har nämligen ett golv av klinker med trälook. 

– Träklinker såg vi första gången för två år sedan 
hos Kakeldax i Länna. Vi fastnade direkt, berättar Åke.  

Klinker i den mörka träimitationen gör sig strålande 
bra med det vackra ljusinsläppet från husets stora 
fönster och det är näst intill omöjligt att se att det inte 
är ett parkettgolv. 

– Våra gäster tror ofta att det är trägolv vi har. Se-
nast förra veckan hade vi en gäst som tog av sig skorna 

i entrén för att hon inte ville gå in på parketten. Hon 
var tvungen att böja sig ner och känna för att förstå att 
det var klinker, skrattar Åsa. 

Med en hund i huset blir det mycket spring ut och in 
men Åsa och familjen behöver inte oroa sig för slitage 
i sitt trägolv. 

– Vi har många dörrar i huset och ofta springer vi 
in och ut med skor. Antingen med hunden Poppi eller 
till bubbelpoolen. Då är det toppen med klinker, vi 
behöver inte oroa oss alls. Och vilken värme det är med 
klinkergolv! Vi kan gå barfota hela tiden, säger Åsa. 

TRÄKLINKERN SOM  
UTMANAR PARKETTEN
Åsa, Owe, Åke och den lilla hunden Poppi har nyligen flyttat in i sitt helt nybyggda hus i Haninge.  
En tvåplansvilla med högt i tak, stora fönster och en boyta på 190 kvadratmeter, varav många försetts 
med klinkerplattor av olika slag. FOTO: Linus & Wilhelm, baraBild.se

 "VÅRA GÄSTER TROR 
OFTA ATT DET ÄR TRÄ-
GOLV VI HAR. SENAST 

FÖRRA VECKAN HADE VI 
EN GÄST SOM TOG AV SIG 

SKORNA I ENTRÉN FÖR 
ATT HON INTE VILLE GÅ IN 

PÅ PARKETTEN."
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GOLV: MARAZZI TREVERK HOME 
CASTANGNO MIX I MÅTTEN 15X120 

CM, 20X120 CM OCH 30X120 CM

POPPI KAN SPRINGA PÅ TRÄKLINKERN UTAN ATT FAMILJEN 
BEHÖVER OROA SIG FÖR REPOR OCH SLITAGE.



H E M M A  H O S

 

HEJ CHRISTINA! 
Ansvarig projekt- och arkitekt- 
säljare på T37 Showroom
 
T37 öppnade sommaren 2015 och sedan dess har 
Christina Henneberg, som driver showroomet, 
hjälpt arkitekter, byggare och privatpersoner att 
skapa drömhem. Sedan januari arbetar även Niklas 
Sandberg här. 

– T37 ligger mitt i ett arkitektätt område i hjärtat 
av Södermalm. Här finns vi med ett stort utbud av 
prover och provböcker i en lugn och inspirerande 
miljö, berättar Christina. 
 
Arkitekter och byggare kommer hit inför projekt-
start och Christina jobbar sida vid sida med dem 
genom projekten. Ibland söker sig även privatper-
soner som vill ha hjälp med större byggprojekt till 
T37; ett exempel är Åsa med familj inför bygget av 
Villa Haninge.

– Familjen kom hit på ett förutsättningslöst 
möte där vi pratade om vad de ville göra och hur 
stort projektet var. Jag styr inte utan lyssnar in och 
låter kreativiteten flöda då T37 inte består av några 
färdiga lösningar. Jag försöker hjälpa dem fram 
till ett bra resultat som de ska trivas i. Projekt Villa 
Haninge gick jättebra och det var fantastiskt roligt 
att jobba tillsammans med familjen som bor där 
idag, säger Christina.

I husets båda badrum ser vi toppmodern mosaik  
och kakel. I badrummet på övervåningen hittar 
vi dessutom ett vackert badkar med detaljrika 
tassar. Även gästbadrummet strålar och den vackra 
mosaiken är den samma som i badrummet på 
Kakeldaxgruppens showroom T37. Vilket också var 
vart Åsa och familjen vände sig för att få hjälp och 
vägledning att uppnå sin husdröm.

– Samarbetet med Christina på T37 har gått 
alldeles utmärkt. Vi har varit i showroomet med 
henne för inspiration och vägledning och hon har 
varit på plats här hos oss. Hon är väldigt duktig på 
sitt jobb! säger Åke.
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VÄGG: PERONDA HARMONY INFINITY
VÄGG OCH GOLV: VERDE 1999 BLAST BIANCO 30X60

DUSCHHÖRNA OCH GOLV:  
SELF MARMOR ANTICATO MOSAICO VERDE ALPI 2,5 X 2,5
VÄGG: GEOTILES BLANCO BRILLO VIT 25X40                                                     



A L L T  F Ö R  B A D R U MT I P S  &  R Å D

Kakel och klinker utgör en stor del av 
många badrum men såklart krävs det 
mer än så för att skapa det rum där 
många både inleder och avslutar dagen. 
Vi har ett brett utbud av möbler, duschar, 
blandare, handdukstorkar och allt annat 
som behövs för ett komplett badrum. 
Oavsett om du väljer kakel och klinker för 
att det ska passa möblerna eller sätter 
plattorna först och låter resten komma 
sedan hittar du inspiration och praktiska 
lösningar hos oss.

Läs mer på sidan 18–24

FÖR BADRUM

Special: 

ALLTNOGA MED FOGEN
Att välja fog med omsorg är viktigt för att slut- 
resultatet ska bli som du tänkt. Nyanserna kan skilja 
mellan olika fabrikat och två produkter som båda 
är ljusgrå kan ha olika färg i slutänden. Även egen-
skaper som täthet och förmågan att stå emot smuts 
kan skilja mellan olika produkter. Eftersom den grå 
fog som använts i butiksmiljön inte nödvändigtvis är 
av samma märke som den plattsättaren har är det 
bra att ta det säkra före det osäkra och köpa fogen 
samtidigt som plattorna. Om det ändå är plattsätta-
ren som står för fogen – se till att säkerställa att det 
är rätt fabrikat, nyans och typ som används. 
 

Olika fogar skapar också olika uttryck rent este-
tiskt. Det traditionella är att välja en ljusgrå fog till 
en ljus platta på väggen. På samma sätt skapas en 
enhetlig yta när mörka plattor kombineras med 
mörk fog. Golvfog bör alltid vara i en lite mörkare 
nyans, som mellangrå eller mörkgrå. Kontrasten 
mellan en vit platta och en mörk fog för tankarna 
till början av 1900-talet. Även om olika varianter 
av grå är de vanligaste finns det också en uppsjö av 
andra färger för den som vill testa något nytt.

Slipp onödigt spill  
med enkelt trix!  
Van att räkna med 10–15 % spill? När det kommer till 
den snabbt växande trenden i våra hem – storformats-
plattor, är det viktigt att det blir rätt i planeringsstadiet 
för att undvika spill så långt det går. Och då gäller det 
att tänka lite annorlunda från vad vi är vana vid. När 
du lägger storformatsplattor i ditt hem är det viktigt 
att räkna ut vad du behöver i antal plattor och inte i 
kvadratmeter, som man ofta gör med mindre format 
upp till 30x60. Räknar du i kvadratmeter när de stora 
plattorna ska på plats kan det lätt bli mycket spill som 
kan vara svårt att sätta någon annanstans. Om det 
känns krångligt att räkna ut hur många plattor du 
behöver till ditt projekt kan du ta hjälp av din byggare 
eller komma förbi vår närmsta butik så hjälper vi dig! 

Välj lister med stil
När plattsättningen börjar bli klar och golv och väggar 
är täckta med plattorna du valt är det dags för de 
sista detaljerna, avslutningslister. De används vid alla 
typer av utvändiga hörn, så som runt fönster, i nischer 
eller på köksön. Listernas primära syfte är att skydda 
plattorna från skador, till exempel att kanten slås av, 
men de är också en detalj som gör stor skillnad för att 
lyfta helhetsintrycket. 

Genom att välja en list i borstad aluminium, koppar 
eller en annan metall känns hela rummet mer 
exklusivt än om listen är i plast. Utbudet är brett 
och att välja metall gör inte särskilt stor skillnad 
på prislappen, däremot blir resultatet ytterligare 
ett snäpp snyggare. Stora marmorliknande plattor 
gör sig till exempel mycket bra i kombination med 
mässing medan cementliknande plattor passar bra 
med aluminiumlister, det finns både halvrunda och 
raka kanter. Tänk på listerna – jämför i butiken – det 
gör skillnad!

TIPS 
      RÅD

I DETTA BADRUM ANVÄNDS STILRENA 
METALLISTER BÅDE RUNT DEN IN-
FÄLLDA HYLLAN OCH FÖNSTRET.

 & 

EPOCA HEMISPHERE COPPER
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PÅ BILD:
MARAZZI ELEGANCE RAFFAELLO



A L L T  F Ö R  B A D R U M
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BEHAGLIGT 
BADRUM

IT’S IN THE  
DETAILS…

Rundade avskalade former, taktila material och generös  
förvaring ger dig möjlighet att skapa ett badrum att finna  
harmoni och balans i. Den nya serien Zone från Vedum ger  
goda chanser att vara här och nu i din egen sfär.

Tvättställens runda och ovala former har ett mjukt 
och stilrent uttryck som förstärks av det stenliknande, 
exklusiva materialet Solid Surface. Tvättställen monteras 
semi-nedfällda i en topplatta och kompletteras med 
underskåp, speglar och högskåp. Zone finns i flera 
utföranden för både små och stora badrum. Med ett fåtal 
delar går det att skapa ett otal kombinationer – och byg-
ga upp ett personligt badrum där du kan hämta ny kraft. 

Materialet Solid Surface är slitstarkt, lättskött och så nära 
porfritt det går att komma. Det betyder att fläckar inte 
tränger igenom ytan och att tvättstället är lätt att hålla 
rent från smuts och fett. Ytan kan rengöras med fuktig 
trasa och milt rengöringsmedel.

De stora renoveringsbesluten i all ära men badrummets 
detaljer är nog så viktiga. Väl fungerande krokar och 
hållare av olika slag underlättar mycket i vardagen. Att de 
dessutom är snygga är bara ett plus! Några exempel från 
Smedbo är serierna Home, House och Ice som innehåller 
stilrena toalettpappershållare, tvålhållare, ställ för 
WC-borste, krokar och mycket mer. Ett stort plus är att 
många av produkterna är limningsbara direkt på vägg-
plattorna, vilket gör att man slipper borra i våtutrymmet.

Home är en serie med runda, vackra former medan 
serien House har en mer fyrkantig form. Båda kommer 
med en yta av polerad eller mattborstad krom. Ice är in-
spirerad av skandinavisk design. Produkternas yta består 
av blankpolerad krom som i många fall kombineras med 
glas eller porslin.

FYRKROK OCH VÄGGMONTERAD TVÅLDISPENSER FRÅN SERIEN HOME

FÖR DET MINDRE BADRUMMET.
ZONE 600 VIT HAR ETT PLATSEFFEKTIVT UNDERSKÅP, AVSTÄLLNINGSYTA PÅ TOP- 
PLATTAN OCH PRAKTISK FÖRVARING I LÅDAN. DET RUNDA TVÄTTSTÄLLET UTGÖR  
EN FIN KONTRAST TILL DEN REKTANGULÄRA SPEGELN MED INBYGGD BELYSNING.

STILRENT OCH RYMLIGT.
ZONE 1000 ANTRACITGRÅ MED 

HÖGSKÅP OCH UNDERSKÅP GER 
GOTT OM FÖRVARING FÖR HELA 

FAMILJEN. SOBER FÄRGSÄTTNING 
SKAPAR LUGN OCH HARMONI, OCH 

DEN RUNDA SPEGELN GER ETT 
MJUKT INTRYCK.

Välj mellan 
flera kulörer!

Välj mellan 
flera kulörer!

FÖR DET  
GENERÖSA BADRUMMET.

ZONE 2000 BRUNBETSAD EK INNEBÄR  
DUBBELTVÄTTSTÄLL – LYXIGT OCH PRAKT- 

ISKT PÅ SAMMA GÅNG. GENERÖST MED 
FÖRVARING SKAPAR ETT VISUELLT LUGN 
OCH ETT BADRUM SOM UTSTRÅLAR EN 

HARMONISK BALANS.



A L L T  F Ö R  B A D R U M

Fåglarna kvittrar, solen stannar längre och temperaturen smyger uppåt. Våren är här! Få saker går upp 
mot att starta dagen en tidig vårmorgon i ett härligt badrum! Med högsta kvalitet och design in i minsta 
detalj bidrar badkaren och handdukstorkarna från Nordhem till just det. Här presenterar vi både den 
stilrena badkarsnyheten Hovås som är helt fristående och de mångsidiga handdukstorkarna med  
tillhörande krokar i läder. 

VÄLKOMMEN VÅR!

Hovås är ett fristående badkar som ger ett elegant 
intryck tack vare den ovala formen och de tunna 
sargerna. Trots sitt nätta format erbjuder Hovås 
gott om plats och ett generöst baddjup. Det har 
dubbel rygglutning och tillverkas i Lucite.

Tidlös design, med tätt placerade rör som ger riktigt genomvarma handdukar. 
Solliden finns i nio olika storlekar, och vilken du än väljer får du en tork med väl 
avvägd bredd och gott om plats att hänga på. Modellen kan beställas i krom eller 
borstat rostfritt.

Förutom enkel upphängning ger en 
handdukskrok snabb torkning. Luft- 
cirkulationens fria spelrum kombine-
rat med handdukstorkens värme gör 
att det går undan. De vertikala hand-
dukstorkarna har redan integrerade 
krokar, och de horisontella modellerna 
kan kompletteras med några olika 
varianter 

Tapwell Birillo  
Black Chrome

Tapwell Birillo 
Honey Gold

ARM071  
Mässing

ARM071 
Rose Gold

Karaktäristiska klothörn, profilerade fästen och 
ventilkranar ger Ekenäs sin klassiska charm. 
Modellen är kromad och har gott om plats 
mellan rören på både höjden och bredden. Inför 
2018 har designen uppdaterats. 

EN KRAN ATT UPP- 
SKATTA VARJE DAG
Handfatet är kanske den del i ett badrum som används allra mest, och då framför- 
allt blandaren. Den syns och nyttjas varje dag, år efter år. Så visst är det värt att 
lägga energi på valet av just blandare; både för att den ska hålla länge och för att 
du ska vara helt nöjd med detaljerna i ditt badrum. Ibland är det inte läge att göra 
om hela badrummet men dags för en mindre uppfräschning – då är blandaren 
också en väg att gå. De finns i många stilar och färger. I vår lanserar Tapwell den 
nya serien ARM071 där rundade och kantiga former möts i en elegant kombination. 
Serien kommer i nio nyanser och bland dessa finns klassisk krom, mässing, Rose 
Gold och kaxigt mattsvart. En annan populär klassiker med tidlös design är Tapwell 
Bi071 som kommer i bland annat färgerna Honey Gold och Black Chrome. 
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Varmt i badet... ...och varmt efter badet

ARM071 MATTSVART
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UNIDRAIN  
CLASSICLINE 
ANNIVERSARIO  
ÄR EN AV DE MEST 
POPULÄRA GOLV-
BRUNNARNA.

ANPASSA DUSCHEN
EFTER DINA BEHOV
En duschserie med bredd för alla badrum. Nya Spirit från Macro Design kan tack vare olika  
glasalternativ, färger och storlekar anpassas för just dig. 

Den nya duschserien andas 
innovation och ger ett stiligt 
intryck med diskreta profiler 
och glas som smälter in 
och skapar en enhetlighet 
i badrummet. Spirit kan fås 
i många olika modeller, en enorm 
bredd i storleksval, tre vackra profilkulörer och flera 
glasalternativ. Spirit har en elegant knopp och som 
tillval finns det stilrena handtaget samt ett sobert 
hålhandtag på vissa modeller. 

Kombinera duschen efter dina behov och välj 
mellan klarglas, tonade väggar eller olika typer 
av frostat glas beroende på vilken känsla du 
vill ha i badrummet. Glasväggarna samman-

kopplas med släta aluminiumprofiler utan 
synliga skruvar i utförandena vitt, matt eller blank. 

Form och typ av duschvägg kan anpassas efter 
alla badrum och det finns flera alternativ att välja 
mellan: både rundade och raka duschhörnor samt 
enkla skärmväggar. Flera av dem går dessutom att 
måttbeställa. 

STILRENA SPIRIT, HÄR MED RUNDADE DUSCHVÄGGAR I KLARGLAS OCH ELEGANT KNOPP. BADRUMMET ÄR STYLAT MED TRENDIGA  
NATURFÄRGER I KOMBINATION MED BRÄNDA ROSA TONER. GRÖNA VÄXTER BIDRAR MED BÅDE TRIVSEL OCH BÄTTRE LUFT. 

Prata med din 
plattsättare om 

vilken typ av brunn 
du vill ha, gärna i ett 

tidigt skede.

UNIDRAIN HIGHLINE CUSTOM 
ÄR EN SKRÄDDARSYDD LÖSNING 

– HÄR MED MARMORLIKNANDE 
PLATTOR.

Golvbrunnen har gått från att vara 
något som helt enkelt måste finnas till 
att vara en möjlighet att skräddarsy sitt 
nya badrum ytterligare. Idag finns flera 
designlösningar för den som vill ha det 
lilla extra.

Det finns två typer av golvbrunnar, de traditionella runda 
som sitter mitt i golvet och de väggnära som lanserades 
för ungefär tio år sedan. De runda brunnarna är fortfaran-
de de vanligaste, men i takt med att allt fler väljer klinker 
i stora format växer också intresset för väggnära brunnar. 
En vanlig brunn måste sitta minst 20 cm från väggen, 
vilket kräver att det skapas ett fall från fyra riktningar ner 
mot brunnen. En väggnära brunn sitter däremot kloss 
an väggen och kräver bara fall åt ett håll, något som 
underlättar framförallt vid sättning av storformat.

Funktionen för alla brunnar är densamma men i mångas 
ögon är de väggnära mer stilrena och ger ett lyxigare 
intryck. De väggnära brunnarna finns med olika stil samt 
som rännor eller hörnbrunnar. De sistnämnda passar bra 
i mindre badrum eller duschar med rundade väggar. Även 
utseendet upptill kan anpassas efter tycke och smak, 
det finns både släta och olika typer av galler och hål. Hos 
Unidrain finns till och med varianter där själva locket görs 
av samma platta som ligger på golvet runt omkring, allt 
för möjligheten att skräddarsy badrummet!

GOLV- 
BRUNNEN 
– ett nytt designelement  
i badrummet

Hitta din 
dusch hos oss



T R E N D S P A N I N GA L L T  F Ö R  B A D R U M

Golvvärme kan vara antingen vattenburen eller eldriven 
men när det handlar om ett enskilt badrum som reno-
veras är det el som gäller. Det vanligaste är att använda 
klistermattan Stickymat. Mattan är färdigslingad med 
marknadens tunnaste tråd, vilket ger en låg bygghöjd, 
ett jämt flöde av värme, och snabb installation. Dessut-
om är det enkelt att räkna ut materialåtgången.

Vår leverantör av värmegolv heter Warmup och de har 
utvecklat den smarta termostaten 4IE som du hittar 
hos oss. Termostaten kan kopplas till en app och en av 
många funktioner är möjligheten att mata in tariffer 
från elbolag, vilka tider du är hemma respektive på 
jobbet samt när du går upp och när du går och lägger 
dig. Därefter räknar en algoritm i termostaten ut när 
värmen behöver vara igång för att hålla din komfort-
temperatur. På så sätt sparas både pengar och energi. 
Lösningen är ett steg på vägen mot framtidens smarta 
hem och än mer intressant för den som väljer att lägga 
golvvärme i hela huset. För den som nöjer sig med en 
mindre avancerad termostat för att starta och ställa 
in hur varmt golvet i badrummet ska vara finns såklart 
alternativ för det också. 

Tänk på att det är bra om plattsättaren redan från 
början vet att en elektriker kommer att installera ett 
värmegolv. Prata därför med dina hantverkare tidigt 
och gör dem medvetna om varandra.

VARMA FÖTTER  
OCH TORRA GOLV

WARMUP 
STICKYMAT

DEN SMARTA  
TERMOSTATEN 4IE.

Vilka är de stora trenderna i Europa? 
På Cersaie-mässan hösten 2017 syntes många olika 
trender, allt från cement- eller betongutseende till 
marmor och annan sten och klinker med trälook. 
Dessutom tillkom terrazzoliknande plattor, metalliska 
inslag och det fanns till och med keramik med tyglook. 
Tolkningarna av olika typer av naturmaterial är många 
och en hel del serier i väldigt stora storlekar presentera-
des, från 120x120 cm till plattor som är över två meter. 
De sistnämnda har tidigare använts mycket av byggare 
men tros bli allt vanligare även för privata bostäder.

Vi ser att stora plattor med sten-, betong- och trälook 
är det som går hem just nu. Dessa trender finns i hela 
Europa och det är också de produkter vi säljer mest av. 
Det som har varit allra mest populärt hos oss är våra 
träklinker, därefter kommer först stenlooken och sedan 
betonglooken.

Var i Europa säljer 20 mm-plattor bäst?
De är än så länge vanligast i Belgien, Luxemburg, 
Nederländerna, Österrike, Schweiz och Tyskland. Där 
har man insett bredden inom keramiska plattor och 

att vi kan erbjuda de här produkterna i ett brett utbud 
av färger, storlekar, mönster och utseende. Intresset 
för dessa praktiska utomhusplattor växer dock i hela 
Europa. 

Var i Europa är storformat mest vanligt?
I dagsläget är det vanligast i de centrala och 
östra delarna. Där finns en lång kakeltradition och 
de utrymmen där kakel sätts är överlag större än de i 
Skandinavien, vilket gör att de föredrar stora plattor.

Berätta mer om storformatstrenden!
Intresset för stora format har funnits i över fem år nu. 
Stora format gör det lättare att framhäva utseendet 
i plattorna och ger därför mer estetiskt tilltalande 
produkter. Dessutom blir slutresultatet mycket bra och 
helheten mer exklusiv. Storformatsplattor är också en 
bra investering. När ett hus byggs eller renoveras är 
det ingen större skillnad prismässigt på stora plattor 
och de mindre plattor som är vanliga i Skandinavien. 
Eftersom keramiska plattor ofta ligger uppemot 15–20 
år är det värt att lägga lite extra på en produkt som är 
riktigt snygg. 

Trendspaning från Italien
En av våra leverantörer av kakel, klinker, mosaik och granitkeramik 
är italienska Marazzi. Här berättar deras Paolo Elmi om sin syn på 

keramik-trenderna i Europa. 
Att kunna sätta fötterna på ett uppvärmt golv efter en dusch eller 
ett bad är en härlig vardagslyx. Många väljer keramiska plattor i 
badrummet och att komplettera med golvvärme bidrar till att både 
hålla fukt borta och skapa komfort. Med dagens smarta termostat 
behöver det varken bli en dyr eller energikrävande investering.

Den trendiga naturstenslooken har hittat ända in i badrummet. Där ser vi det allt oftare i form av 
ovanpåliggande handfat. De gränslöst vackra skålarna från IMSO finns i ett brett sortiment i alla dess 
former och färger, och de passar bra i mindre gästbadrum såväl som stora badrum med mycket utrym-
me. Varje handfat är helt unikt i sitt slag och de olika stilarna gör sig bra i både klassiska och moderna 
badrum. En sak är säkert – natursten är här för att stanna! 

En unik touch på badrummet
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N Y T T  &  N O T I S E R

Här samlar vi smått och gott, nyheter som är på gång och sånt som helt enkelt kan vara roligt, eller 
nyttigt, att känna till. 

SIST MEN INTE MINST

Listiga hyllor
När det är dags att göra om badrummet kan det 
vara värt att fundera på att skapa inbyggda 
hyllor och nischer. Det ger extra förva-
ringsmöjligheter, till exempel för tvål och 
schampo i duschhörnan, och är dessutom 
ett snyggt och lyxigt inslag. Det krävs inte 
så mycket jobb, prata med oss i butiken eller 
med din plattsättare. Tänk också på att se till att 
kanterna skyddas med kakellister!

Hjälp på väg mot din keramikdröm
Snart kommer nya miljöer att testa dina favoritplattor i! Den digitala plattsättaren gör det möjligt att visualise-
ra plattor och kombinationer av olika serier eller färger på ett bra sätt innan köp. Sedan tidigare finns en köks- 
och en badrumsmiljö, men innan sommaren kommer dessa att ersättas av hela fem nya miljöer! Det kommer 
även fortsättningsvis att finnas en köks- och en badrumsmiljö, utöver det tillkommer även två utemiljöer och 
ett vardagsrum. På så sätt blir det ännu lättare att börja planera för nästa drömrum! 

CASALGRANDE PADANA – MARMOKER BRECCIA CARSICA 

FISKBEN & 
TRÄLOOK I  
BADRUMMET
Eftersom trä är ett vattenkänsligt material som kan 
svälla och spricka när det blir fuktigt är det svårt att 
använda i vissa rum som badrum, hall och tvättstuga. 
Men misströsta inte – visst är det möjligt att skapa 
naturkänsla med trälook ändå. Nyckeln stavas träklinker! 
Granitkeramikplattor med träutseende är mycket tåliga 
och ser verkligen ut som äkta trä. Du kan duscha på dem 
eller lägga dem i hallen utan att golvet förstörs av väta 
och smutsiga skor. Ett hett tips är att komplettera med 
golvvärme för ett ännu behagligare resultat.

ÄNNU MERA 
MARMOR!
Marmor är populärt. Stora 
plattor likaså. Därför är det 
glädjande att vi nu kan 
erbjuda plattor med 
marmorlook i ännu 
större format, bland 
annat 120x120 cm och 
120x240 cm. Dessutom 
kompletteras utbudet med ännu 
fler nyanser, några av dem kan du se här.

Casalgrande Padana 
– Marmoker Verde 
aver 90x180cm

Casalgrande Padana 
– Marmoker Breccia 
Carsica 90x180cm

Casalgrande Padana  
– Marmoker Travertino 
Titanium 90x180 cm

MARAZZI TREVERKMADE COGNAC 7X28

MARAZZI  
TREVERKTREND 

ROVERE MIELE

26 Kakeldaxgruppen.se 27

Läs mer om 
kakellister på 

sidan 16.

Välj mellan 
flera kulörer!



Inspiration
Hållbarhet

Känsla
Framtid

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

Kakeldax – Upplands Väsby
Stockholmsvägen 37
194 51 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 – 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

T 37 Kakeldax Showroom
Timmermansgatan 37
118 55 Stockholm
Tel 08-447 14 96

www.kakeldaxgruppen.se


