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T R E N D

– Marmorlooken har alltid varit populär, och den 
utvecklas hela tiden. Just nu blandas det in lite mer 
guld och formaten blir allt större, säger Lisa. 

När det började pratas om storformat för några år 
sedan var 60x60 cm en ny storlek. Nu finns det plattor 
ända upp till 240x360 cm. De allra största formaten 
börjar sakta men säkert leta sig in i våra svenska 
hushåll, men än så länge ser man dem mest i det 
offentliga rummet. 

– Konsumenten är mer nyfiken nu och det verkar 
bli allt vanligare att ta sig an storformatsplattorna, 
säger Lisa. 

I höst riktar vi strålkastarna mot tre spännande  
serier. Ceppo di Gre, Nordic Stone och Ocean Black.  
Efterfrågan ser ut att vara högst på de gråskaliga al-
ternativen, men seriernas utformande skiljer sig lite åt. 

– Ceppo di Gre har en fantastisk livlighet med 
mycket mönster. I Nordic Stone ser vi en blandning av 
ränder och kalkstensprickar, den kan skifta från platta 
till platta vilket är charmigt. Ocean Black har lite lug-
nare ränder, det passar bra till stora ytor, säger Lisa. 
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Varumärkena inom Kakeldaxgruppen är:

2 Kakeldaxgruppen.se

TRENDSPANING: STENLOOK

Kalkstenen har rotat sig i våra 
hem och marmorlooken är hetare 
än någonsin. Lisa Embretsen, på 
Kakelcentralens butik i Malmö är 
trendexpert och menar att sten-
looken blir absolut hetast i höst. 

OCEAN BLACK I FORMATET 60X120 CM.

NORDIC STONE I FORMATET 80X160 CM.

Nyhet!
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CEPPO DI GRE I FORMATET 60X60 CM.



N Y H E T E R

VILLEROY & BOCH  
– CENTRAL DISTRICT
Central District med sina tre behagliga nyanser Grey, Greige och Anthracite kan 
förgylla vilket hem som helst. Den matta ytan och de lugna färgerna ger ett stilrent 
intryck. Plattorna kan användas i alla typer av rum och eftersom de är frostsäkra 
kan de även läggas utomhus. Central District kommer i måtten 30x60 cm och 
60x60 cm, samt som mosaik i 5x5 cm.  

HETA PLATTOR I HÖST! 

Villeroy & Boch Central District 
Basic Tile Grey R9

Villeroy & Boch Central District 
Basic Tile Greige R9

Villeroy & Boch Central District 
Basic Tile Anthracite R9
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CENTRAL DISTRICT I FORMATET 60X60 CM.

Nyhet!



I.M.S.O – Bibulca
I serien Bibulca från I.M.S.O finner vi allt ifrån mönstrade hexago-
ner till stilrena plattor i format upp till 60x60 cm. Plattorna kom-
mer i neutrala färger och kan med fördel användas tillsammans. 
Serien är både frostbeständig och värmetålig så den funkar lika bra 
inomhus över golvvärme som utomhus året om!

MARAZZI GRANDE 
– MARBLE LOOK
Formaten växer ständigt hos Marazzi. Ett exempel är deras 
koncept Grande som nu finns i fantastiska Marble Look. Serien 
finns i många olika utföranden och i höst ser vi olika nyanser 
av svarta, bruna och vita plattor. Plattorna i Grande-serien 
finns i måtten 120x120 cm, 120x240 cm och 160x320 cm. 

Marazzi Grande Marble Look 
Brera Grey

Marazzi Grande Marble Look 
Golden White

I.M.S.O Bibulca Esagona Classic White Decor

Marazzi Grande Marble Look 
Frappuccino

Marazzi Grande Marble Look 
Saint Laurent

PLATTAN PÅ BILDEN BENÄMNS SOM GOLDEN WHITE OCH ÄR 
TRENDMÄSSIGT HELT RÄTT I HÖST, DÅ VI ALLT OFTARE SER ATT 
GULD BLANDAS IN I MARMORN. DET GER EN EXKLUSIV LOOK!  
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B L Å T T  Ä R  F L O T T

Blått i blickfånget
Att blått är flott blir inte gammalt. Däremot gör nya nyanser entré på marknaden 
och i våra hem. Just nu är det milda och djupare blå toner som tilltalar mest.

NYA SERIEN SYREN 
INNEHÅLLER FISKFJÄLLS-
MÖNSTRADE PLATTOR I 
FLERA NYANSER VARAV 
FLERA ÄR BLÅ.  

6 Kakeldaxgruppen.se

Nyhet!
Serien finns exklusivt  

hos Kakeldaxgruppen.



Istället för de starka klarblå färger som var populära 
under 90-talet är det idag dels ljusa nyanser som drar 
åt aqua och dels mörka, mer dova sådana som lockar. 
Gråa plattor har under en lång tid dominerat mångas 
önskelistor, något som till viss del lever kvar. Bland de 
som inte är redo för en helt blå platta är grå plattor med 
blåa toner nämligen populära.

Blått återfinns i enfärgade såväl som mönstrade plattor. 
De sistnämnda kommer både med blått som huvudsak-
lig färg eller som inslag mot en mer neutral bas. Även i 
de plattor som går helt i blått syns en viss spräcklighet 
och skiftande ytor, vilket ger ett livfullt uttryck.

Färgkoordinera hemmet genom att matcha med 
textilier och inredning i liknande färger. Många blå 
nyanser gör sig bra med naturmaterial för en ombonad 
känsla medan snygga kontraster skapas i kombination 
med krispigt vitt. 

Psst! 
I våra butiker 

får du gärna låna hem en 
platta i det utförande, mönster 

eller nyans som är på tal för 
att se så att den passar lika 

bra där hemma som 
i tanken.

BADRUM DÄR BLÅTT FÅR TA PLATS BÅDE I INREDNINGEN 
OCH I GOLVPLATTAN MORE DECOR 4 FRÅN SELF.

POPULÄRA MARTE FRÅN CASALGRANDE PADANA. PLATTORNA FINNS I MÅNGA FORMAT, 
HÄR VISAS MOSAIK I NYANSERNA AZUL BAHIA SAMT AZUL MACAUBA.

7

Nyhet!



Badrummet – ett rum att umgås i

HEMMA
HOS

Familjen Fonsica, bestående av Maria, Adam och deras tre barn, har precis 
flyttat in i sin nybyggda och moderna funkisvilla i Mölnlycke, strax utanför 
Göteborg. Huset har högt i tak och ett underbart ljusinsläpp med fönster 
som går hela vägen från golvet till taket. Villan, som har en industriell stil, 
har Maria själv ritat.

Fotograf: Jarl Silander

H E M M A  H O S
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HEMMA
HOS
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HEMMETS STORA BADRUM FÅR ETT LUGNT 
INTRYCK AV MARMOKER STATUARIO GRIGIO 

FRÅN CASALGRANDE PADANA.



Det är en harmonisk atmosfär som möter en vid klivet 
över tröskeln på det 220 kvm stora huset. Färgskalan 
är återhållsam och möblemanget känns genomtänkt. 
Maria, som har ett stort intresse för inredning, har 
tillsammans med en arkitekt ritat huset. 

– Vi har ritat ett hem snarare än ett hus.  
För oss är det viktigt att det får utvecklas till- 
sammans med vår familj över tid, säger Maria. 

Familjens moderna hus består till stor del av  
tre färger: beige, grått och vitt. Inte minst i badrummen. 

Vi kliver in i det lite större badrummet. Här böljar 
marmorstråken lugnt och behagligt. Väggar och golv 
är försedda med storformatsplattor i måttet 60x60 
cm. Den gråa färgen går i linje med bastun som 
familjen låtit bygga. 

– Vi vill att badrummet blir mer än bara morgon-
stress och massa måsten. Därför lade vi ner lite extra 
kärlek för att skapa ett rum att trivas i och där vi kan 
umgås i harmoni. I helgen hade vi till exempel åtta 
glada barn i bastun, skrattar Maria. 

För att få rätt fall i duschhörnan har familjen fått 
hjälp att kapa samma platta som används i resten av 
badrummet till mindre format. På så sätt hålls alla 
ytor likadana.

Maria har inte bara hittat plattorna hos Kakeldaxgrup-
pen. Utan även tvättställen, handdukstorkarna, badrums-
möblerna, speglar och golvbrunnar, bland annat. 

– Det var jätteskönt att köpa det mesta på samma 
ställe, och att vi i lugn och ro kunde få hjälp med vad 
just vi behövde. Det var väldigt bra för oss, säger Maria. 

”...VI LADE NER  
LITE EXTRA KÄRLEK  
FÖR ATT SKAPA ETT  

RUM ATT TRIVAS I OCH 
DÄR VI KAN UMGÅS  

I HARMONI...”

H E M M A  H O S

DE SKURNA PLATTORNA I 
BASTUN GER ETT BRA FALL 
TILL DEN DOLT INBYGGDA 
GOLVBRUNNEN.

HÄRLIGT 
MED VARMA 
HANDDUKAR. 
HANDDUKS- 
TORKARNA 
FRÅN NORD-
HEM GÖR 
JOBBET BRA!
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Det lite mindre badrummet är även det noga 
genomtänkt. Den terrazzoliknande serien Ceppo 
Di Gré pryder både väggar och golv och ger 
en riktigt häftig känsla som måste upplevas 
i verkligheten. Här är plattorna mörkare, och 
belysningen viktigare. 

– Spottarna i taket ger ett bra ljus. Och än 
viktigare är det vid spegeln. Därför valde vi en 
spegel med inbyggda lampor, den är vi supernöjda 
med, säger Maria. 

Det är med ett lugn i själen vi lämnar familjen 
Fonsicas hem. Men Maria känner sig ännu inte helt 
klar utan har flera nya projekt på gång. 

– Vi blev precis klara med vår utomhuspool. 
Nästa projekt blir ett skafferi och en walk in closet 
till barnen, säger Maria. 

Lilla badrummet

Tvättstugan
I familjens tvättstuga ligger ett trägolv - som egentligen inte är trä. Det är ett klinkergolv i träimitation från Marazzi.  
– Det är jättesmidigt med träklinker, slitstarkt och skönt att gå på. Inte alls kallt som man kan tro, säger Maria. 
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S T O R F O R M A T

Det är många som lockas av de stora formaten och 
den elegans som följer med dem. Storleken gör att 
ytorna hänger ihop på ett annat sätt än med mindre 
plattor. Stora plattor gör sig dessutom bra så gott 
som överallt, bara utrymmet är tillräckligt stort för 
att undvika onödiga kapningar.

I badrum sätts storformat gärna på både vägg och 
golv. Samtidigt har det blivit populärt som stänk-
skydd mellan bänk och överskåp i kök. Stora plattor 
är inte bara snygga utan också praktiska eftersom 

fogarna blir färre och mindre tack vare att plattorna 
har raka kanter. Det gör det också lättare att hålla 
ytorna rena. 

I takt med ökad efterfrågan har såväl utbud som 
måtten växt. Idag finns en mängd olika storformat, 
allt från 60x60 cm upp till 240x360 cm. 

– Storformaten gjorde entré i svenska hem för 
cirka fem år sen och sedan dess har vi sett plattorna 
växa till väldigt stora format. Nu tror jag inte det 
kommer hända så mycket storleksmässigt på ett tag, 

däremot kommer vi med all säkerhet att få se nya 
utseenden och mönster,  säger Stefan Aulie som är 
inköpschef på Kakeldaxgruppen.

Utseendemässigt är olika sten- och marmorimitatio-
ner ett populärt inslag idag. Även mönstrade plattor 
är omtyckta och passar bra i storformat där mönst-
ren verkligen kommer till sin rätt. Några populära 
serier i storformat är Marazzi Grande Marble Look 
och Casalgrande Marmoker.

Under de senaste åren har försäljningen av kakelplattor i storformat ökat kraftigt och allt fler väljer 
större format till såväl badrum som kök. Det är inte bara efterfrågan som ökar – även plattorna växer 
och blir allt större.

STOR, STÖRRE, STÖRST 
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Att sätta stora plattor
Att sätta storformat behöver inte vara svårt, men ett jämt underlag är 
viktigt och kapningen kan vara lite trixig för den ovane. Prata gärna 
med vår personal som ger dig tips och råd inför plattsättningen. 

Tänk på!
I duschhörnor eller andra utrymmen med golvbrunn behövs det vanligen 
mindre plattor för att skapa rätt lutning för fallet. Oftast kan stora plattor 
kapas till mindre format för detta ändamål.
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S Ä T T A  S T O R A  P L A T T O R

De jättestora formaten är egentligen ingen 
ny utmaning för Anders Linnér som har en 
bakgrund inom natursten. Han och kollegorna är 
vana vid stora format och har historiskt monte-
rat många stora block av bland annat marmor. 

– För oss är storformatsplattorna en lättnad 
eftersom de väger mycket mindre än natursten 
och därför är lättare att hantera, säger Anders. 

Han tycker att sättningen av storformatsplattor 
kan jämföras med att sätta upp gipsplattor. Med 
skillnaden att alla hål måste vara förberedda och 
exakta innan plattan monteras. Det gör att sätt-
ning av riktigt stora format kräver mer förarbete 
och planering än med mindre plattor. 

– För att allting ska stämma är det ett måste 
att redan från början planera hela väggen och 
samtliga plattor som ska användas. Med mindre 
plattor är det enklare, och mindre kostsamt, att 
byta ut något om det blir fel. Därför är vi ofta 
med redan från start och planerar tillsammans 
med kunden, säger Anders.

Även hanteringen av plattorna skiljer sig. Det 
krävs flera personer och en vagn eller kärra för 
att flytta plattorna. Ska de kapas eller skäras 
behövs speciell utrustning om plattorna är större 
än 60x60 cm. Rummet måste också vara stort 

nog för att hela plattan ska kunna komma in, 
vridas och vinklas för att komma på plats. 

När planeringen har gjorts och förarbetet är 
klart går själva pålyftandet av plattorna ganska 
snabbt eftersom det inte är lika många plattor 
som behöver sättas. Arbetet kräver minst två 
personer, till skillnad från vid sättning av mindre 
plattor där oftast en person gör jobbet själv. 

– Det må ta lite längre tid, men resultatet blir 
alltid imponerande, avslutar Anders.

HALLÅ DÄR! 
ANDERS LINNÉR
Plattsättare och delägare på Atlas Plattsättning

Anders arbetar inte bara med att sätta 
storformatsplattor i andras hem, han 
gillar även looken så pass mycket att 
han är på gång att renovera hemma. 

Under hösten kommer marmorliknande 
serien Marmoker att sättas på ytor på 
totalt 50 kvm i hans badrum, något vi 
ser fram emot att kunna visa bilder på 

längre fram! 

De senaste åren har storformat gått från 60x60 cm till att innefatta plattor med höjd och 
bredd på flera meter. Dessa väldigt stora plattor ger inte bara ett annat utseende än mindre 

plattor, de kräver också ett annorlunda arbetssätt inför och under sättning. 
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F R Å N  S T O R T  T I L L  S M Å T T

Tiden då den typiska kakelplattan var en vit 15x15- 
platta är sedan länge förbi och dagens utbud är nästan 
oändligt. De senaste åren har vi sett storformaten 
öka drastiskt men de små formaten lever kvar. En del 
tillverkare av storformat har även börjat komplettera 
vissa av sina kollektioner med mindre format. 

En av trenderna som har överförts från större format  
till mindre är trä- och marmorlookerna. Även former 
som fiskfjäll och hexagoner har blivit populära och finns 
i många olika färger och utseenden. 

Det är även bland de mindre formaten som vi hittar 
den bredaste färgpaletten. Medan storformaten ofta 
går i grå eller beige toner finns mosaik och mindre 
kakelplattor i regnbågens alla färger. Den som vill 
mixa färger eller vill ha en platta som skiftar mycket 
i sig väljer med fördel ofta mindre format eftersom 
färgskiftningarna då kommer mer tätt inpå varandra 
och ytan blir mer levande.  

Förutom plattornas färg och form påverkar även 
fogarna utseendet, och mindre plattor ger fler fogar. 
Genom att välja en fog som går ton i ton med plattan 
blir rutmönstret mindre påtagligt. På samma sätt kan 
man välja en kontrasterande nyans på fogen för att 
framhäva just plattan och formatet.

Valet av platta handlar såklart mycket om tycke och 
smak men det finns också utrymmen där mindre format 
behövs, exempelvis i duschutrymmen med traditionell 
golvbrunn eftersom det alltid måste vara ett fall mot 
brunnen. Mindre format kan också vara fördelaktigt på 
golvet i små utrymmen då ytan kan upplevas större. Det 
blir inte lika stora kapningar av plattorna som påverkar 
symmetrin och helhetsintrycket.

Fyrkantig, hexagon, liten eller stor – valet är ditt
Medan någon vill ha en traditionell vit platta vill nästa ha trendigt fiskfjällformat. Oavsett, är målet att 
alla kunder ska kunna hitta just ”sin” platta hos Kakeldaxgruppen.

IMSO WOOD ON FIRE WARM

VIDREPUR SOUL BRILLO TURQUOISE

CARRARA GREY
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D I G I T A L T

Den digitala plattsättaren är ett uppskattat verktyg som finns under ”Rita &  
Designa” på vår hemsida. Med några klick får du en uppfattning om hur olika  
plattor och serier passar ihop och om de matchar bäst med ljusa eller mörka 
möbler. Alla val som görs samlas under fliken sammanställning och kan mailas  
till valfri epost-adress. De flesta plattorna hittar du i webbshoppen eller i våra 
butiker. Här nedan är några miljöer som gjorts i den Digitala Plattsättaren.

TESTA  
ATT SÄTTA  
PLATTORNA  
DIGITALT 
Sedan förra numret av Kakelinspo har den  
digitala plattsättaren hunnit få fem nya miljöer. 
Nu kan du testa ett urval av våra plattor och  
hitta drömlooken i ett virtuellt kök, badrum, 
vardagsrum samt två utomhusmiljöer.

I HELA BADRUMMET ANVÄNDS MARAZZIS SERIE SISTEM N. MOSAIKEN I DUSCHHÖRNAN SAMT RUNT TVÄTTSTÄLLET ÄR I NYANSEN GRIGIO MEDIO MEDAN DE 
60X60 CM STORA PLATTORNA PÅ GOLV OCH VÄGG ÄR I NYANSEN NEUTRO GRAFITE.

STILRENT KÖK MED SVARTA PLATTAN ITALGRANITI NORDIC STONE 
FINLANDIA 60X60 CM. I PLATTSÄTTAREN ÄR DET OCKSÅ MÖJLIGT ATT 
ÄNDRA FÄRG PÅ BÄNKSKIVA, SKÅPSLUCKOR OCH VÄGGAR FÖR ATT 
SKAPA RÄTT ATMOSFÄR. GOLVET PRYDS AV TRÄKLINKERN MARAZZI 
TREVERKHOME QUERCIA.

I EN AV TVÅ UTEMILJÖER KAN DENNA HÄRLIGA VISION SKAPAS.  
ANPASSA FÄRGEN PÅ HUSET OCH TESTA IHOP MED RÄTT PLATTA.  
I DET HÄR FALLET HAR MARAZZI SILVERSTONE NERO ANVÄNTS.
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B A D R U M M E T

Fokus: Det lilla badrummet
Att renovera badrummet ger möjlighet att anpassa helt efter sina egna 
behov, men visst kräver det lite planering. Och i mindre rum är det extra 

viktigt med platseffektiva val.

VARMT.
 MEZZO 530 MED UNDERSKÅP, TVÄTTSTÄLL I PORSLIN OCH SPEGEL MED BELYSNING. HALVHÖGT SKÅP MED 

DOLD OCH ÖPPEN FÖRVARING SAMT KOMPLETTERANDE SPEGEL. ALLT I FÄRGEN PERSIKA.
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B A D R U M S M Ö B L E R

I små badrum behövs förvaring som tar liten plats men 
rymmer mycket. Det kan vara skönt att kunna välja 
vilka saker som göms undan och vilka som syns och är 
lättåtkomliga. Det finns skåp som kombinerar dessa 
funktioner i ett. Fundera över vad du vill kunna förvara 
ståendes på själva tvättstället eller topplattan.

Det finns grundare tvättställ, vilket underlättar 
placeringen i mindre rum. Kranens placering påverkar 
också djupet, sitter den i kanten kan tvättstället göras 

mer platseffektivt. Även måtten på badrumsmöbeln 
är såklart relevanta. Vedum har ett enkelt system där 
siffrorna efter möbelns namn anger dess bredd. Det 
innebär att Flow 500 helt enkelt är 500 mm bred.

Tänk också på vilka färger badrummet ska gå i: ljust 
och fräscht, färgglada detaljer eller naturlig trälook? 
Vedum har ett brett urval av standardfärger och som 
tillval kan möblerna fås i en egenvald färg utifrån 
NCS-skalan. 

I ett litet badrum är genomtänkt förvaring viktigt, för att 
använda den yta som finns på bästa sätt. Hos oss hittar du 
Vedums många smarta möbler för små rum.

GENOMTÄNKT  
FÖRVARING

UPPIGGANDE. 
ZONE 600 MED RUNT 
TVÄTTSTÄLL OCH 
VIT TOPPLATTA 
SAMT UNDERSKÅP. 
SPEGEL MED BLANK 
ALUMINIUMRAM 
OCH BELYSNING.

KONTRASTRIKT. 
FLOW 500 MED 
UNDERSKÅP I 
SVARTMÅLAD ASK 
OCH SPEGEL MED 
BELYSNING.
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P L A T T O R

PLATTA  
EFTER  
UTRYMME
Även valet av plattor påverkar 
upplevelsen av rummet. Det finns 
inget rätt och fel men det är bra att 
ha i bakhuvudet att olika storlekar, 
färg och ytor ger olika effekt. 

Väggar är kanske det som påverkar vårt 
intryck av badrummet mest. Blanka plattor 
reflekterar ljus och ger en känsla av rymd, 
samma effekt som med en spegel. Matta 
plattor ger istället en mer markerad vägg. 
Med ljusa färger känns rummet större 
än med mörka. Det innebär dock inte att 
plattorna måste vara vita, alternativen är 
många. 

Överlag gör stora plattor att ett rum upplevs 
som större, särskilt väggytorna. Men det är 
viktigt att plattorna inte kapas på ett sätt 
som gör att det känns som att ytan har 
lappats ihop. Det gäller att hitta rätt storlek 
i proportion till rummet. Välj en fog som 
går ton i ton med plattan för att skapa en 
sammanhängande yta – sträva efter harmoni 
snarare än kontraster.

Andra smarta tips
n  Vikbara duschväggar kräver mindre 

yta än en duschkabin.
n  Frostat glas upplevs ta större plats 

än klarglas där rummet syns genom 
väggen.

n  En vägghängd WC ger ett smäckra-
re intryck.

n   Det finns duschväggar där yttre 
halvan är vikbar, för placering bred-
vid badrumsmöbler. 

n  Stående plattor ger känslan att 
rummet har högre i tak.

n  Kvadratiska plattor i lite större 
format (t.ex. 60x60 cm) gör ett 
rum mindre avlångt.

n  Små detaljer kan göra stor skillnad 
– be gärna om tips i våra butiker!
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I H O P P L O C K A T

Färg & form
Blått, grönt och varmt rött är populära färger. 
Att somliga av nyanserna dessutom återkommer 
som fina fiskfjäll är inget vi klagar över! Kombi-
nera som du vill eller välj färdiga mosaikark att 
pryda väggarna med.

2

1

3

4

5

6

9

11

7

8

10

1. CEPPO DI GRE ANTRACITE   2. VILLEROY & BOCH CS 4.0 BORDEAUX GLOSSY   3. VILLEROY & BOCH CS 4.0 FIRE RED GLOSSY   4. VILLEROY & BOCH CS 4.0 INDIAN 
SUMMER GLOSSY   5. FUSION IRIS NATURAL  6.  TT SYREN MIDNIGHT BLUE   7. TT SYREN PEACOCK GREEN   8. TT SYREN NATURAL LINEN   9. 20980  015015 MOSA  

COLORS CHILI-GLANZEND   10. VILLEROY & BOCH CS 4.0 MAHOGANY GLOSSY   11. MOSAIK SOUL BLUE MIX FISKFJÄLL
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Metall & industri
Ta nästa steg inom metallic-trenden och välj plattor 
med den populära looken! Ytorna blir imponerande 
oavsett om de matchas med en färgskala som går i 
samma ton eller som kontrasterar. Kombinera gärna 
med växter eller textilier.

1

2

6

7

8

3

4

5

1. MARAZZI MINERAL BRONZE   2. AZALAI NEGRO NATURAL   3. VB COLORVISION DARK SOFTLY GREEN BLANK   4. VB COLORVISION MEDIUM SOFTLY GREEN BLANK  
5. VB COLORVISION LIGHT SOFTLY GREEN BLANK   6. HEMISPHERE COPPER   7. HEMISPHERE PLATINUM   8. HEMISPHERE IRON
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T R E N D S P A N I N G

I slutet av september samlades människor från världens alla hörn i Bologna för att ta del av det senaste 
på kakel- och badrumsmässan Cersaie. Givetvis var även Kakeldaxgruppen på plats.

VÄRLDENS TRENDER     SAMLAS I ITALIEN

EN AV NYHETERNA CASALGRANDE PADANA VISADE UPP PÅ MÄSSAN.
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Den internationella mässan är årligt återkommande och 
den största i branschen. Under fem dagar visar omkring 
900 leverantörer från hela världen upp de senaste 
trenderna för mer än 100 000 besökare. 

På Kakeldaxgruppen ser vi att många kunder anammar 
nya trender med stor glädje vilket såklart gör det extra 
roligt att spana på mässor för att senare kunna presente-
ra godbitarna här och i butik.

En av trenderna på årets Cersaie-mässa var dekorer i 
större format som uttrycktes i allt från vågor och rutnät till 
olika strukturer. Även den lite antika looken med naggade 
kanter fanns att skåda i många montrar och är något vi 
tror kommer att bli populärt i många svenska hem.

Mer av alla storformat 
Det produceras nu riktigt stora format, ända upp till 
240 x 360 cm och på mässan visades dessa i många nya 
vackra marmor- och granitimitationer från världens alla 
hörn. Mjuka jordfärger är också något som fått fäste 
bland storformaten. 

Kul att se var dessutom att många stora plattor  
anpassats för att användas som table tops, det vill säga 
som toppskiva på köksöar, bänkskivor och badrums-
möbler. Det är ett nytt och snyggt sätt att integrera 
möbeln med plattorna på golv och vägg – och något 
som vi spår blir populärt även i Sverige.

En annan trendspaning är välvda keramikplattor. Här 
har producenten böjt en större platta för att få ett 
naturligt fall i duschhörnan, istället för att konstruera en 
lutning med hjälp av mindre plattor. Vi vet inte ännu om 
eller när denna lösning kommer att komma till Sverige.

VÄRLDENS TRENDER     SAMLAS I ITALIEN

RIKTIGT STORA STORFORMAT FRÅN MARAZZI.

EN AV MÄSSANS MONTRAR. 
FOTO: CERSAIE
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G O L V V Ä R M E

Det finns framförallt två typer av golvvärme – vatten-
buren och elburen. Elsystem reagerar snabbare, har 
lägre bygghöjd och installationskostnader.

– Husets befintliga uppvärmningssystem påverkar 
såklart en del, men också vilken typ av rum som 
avses. Är det till exempel ett enskilt badrum som ska 
renoveras är det framförallt el som gäller, säger Johan 
Nyborg på Kakeldaxgruppen. 

Bland kunder som valt elburen värme är den fär-
digslingade klistermattan Stickymat populär då den är 
tunn, går snabbt att lägga och ger jämn värme. Oavsett 
vad man väljer är det bra att redan från start berätta 
för hantverkarna att golvvärme ska installeras, för att 
möjliggöra och underlätta de olika momenten. 

När man valt värmesystem är det dags att välja ytskikt 
och hos Kakeldaxgruppen finns en mängd fina och  
bra plattor.  

– Alla våra golvplattor är godkända för golvvärme 
enligt svenska krav. Keramiska golvplattor leder värme 
bra och bidrar till att blöta hall- och badrumsgolv 
torkar upp mycket snabbt, säger Johan. 

Precis som det finns olika typer av golvvärmesystem 
finns också olika typer av termostater för att styra 
värmesystemet. För den som inte nöjer sig med att 
starta och ställa in hur varmt golvet ska vara finns 
det mer avancerade system. Exempelvis erbjuder vår 
leverantör Warmup den WiFi-anslutna termostaten 
4iE som man själv kan designa och enkelt styra med 
sin smartphone eller surfplatta. En av flera smarta 
funktioner är behovsanpassad styrning vilket innebär 
att värmesystemet anpassar sig efter hur utrymmet 
nyttjas och styr utifrån det. Det är smart både sett till 
komfort och energiförbrukning. 

Varma vackra golv
När hösten och kylan smyger sig på är det många som i samband 

med renovering eller nyproduktion funderar på att skaffa golv-
värme. Ett val som inte bara ger varma fötter och torra golv, utan 
som också spar energi och gör rum mer lättmöblerade eftersom 

väggelement inte behövs. 

Optimal värme
n  Människor mår bäst med 18-20 

grader i huvudhöjd och 22-24 
grader på golvet.

n  Väggelement ger punktvärme 
medan golvvärme finns överallt.

n  Att installera golvvärme kan 
minska värmekostnaden med 
5-10 % sett över året.

ELEMENT

TERMOSTATEN 4IE FRÅN WARMUP

GOLVÄRME
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GOLVVÄRME I BADRUMMET ÄR BÅDE HÄRLIGT OCH ENERGIEFFEKTIVT.
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N Y T T  O C H  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

ÖPPET 24/7
I vår webbutik på kakeldaxgruppen.se hittar du ett brett utbud av vårt hög- 
kvalitativa sortiment. Här finns framförallt plattor men även blandare, bad- 
rumstillbehör och delar av vårt utbud av badkar, handdukstorkar och möbler. 
Butiken är öppen dygnet runt vilket innebär att du kan inspireras eller handla 
även utanför våra butikers öppettider. I webbutiken får du dessutom upp till  
20 % mängdrabatt när du handlar och fri frakt på köp över 3500 kronor.

Bättre miljöval
Vi har keramik i alla tänkbara färger. Men vi före-

språkar alltid grönt! För att du enkelt ska hitta 
våra gröna alternativ har vi märkt ut dem med 
bättre miljöval. Det innebär att keramiken är 

tillverkad av återvunnet material eller har andra 
egenskaper som gör den till ett bättre miljöval. 
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Trä i duschen
Klassiskt trägolv går aldrig ur tiden. Och tack vare 
klinker med trälook kan det klassiska utseendet 
användas på nya ställen i hemmet – som i badrummet! 
Klä golven (och varför inte väggarna också) i träklinker 
för en härligt naturlig look. Plattorna kräver inget 
större underhåll och du behöver inte vara orolig för att 
materialet skadas av fukten. Golvvärme gör ytan extra 
skön att gå på och får vattnet att torka upp snabbare 
efter duschen. Fullända looken med gröna växter.

Fogfärger
Att välja fog kan vara nästan lika svårt som att välja 
kakel och klinker. Fogar har framförallt en praktisk 
funktion men påverkar också rummets utseende. Valet 
av fogfärg påverkar hur färgen av plattorna upplevs och 
vice versa. Kontrasten blir tydligare ju mindre plattan 
är och ju bredare fogen är. En utmärkande fog kan göra 
stor skillnad i alla typer av rum men huruvida fogen går 
ton i ton med plattan eller utgör en kontrast är bara 
smaksak. 

Det bredaste spektrumet av fogfärger är inom gråska-
lan som sträcker sig från ljusgrått till antracite, men 
det finns även många fogar i beige och bruna toner. 
Många väljer en mörkare fog till golvet då de står emot 
missfärgningar bättre än ljusa. 

Läs mer om fogar i Kakelguiden på vår hemsida.

Kakelplattor har en tät, glaserad yta. Ofta 
räcker det att rengöra med varmt vatten och 
en trasa men en bra kompletterande produkt 
är Fila Via Bagno. Medlet tar bort kalkrester 
och kan även användas på duschdörrar, 
speglar och rostfria blandare.

Om klinkerplattor behöver en djupare 
rengöring än den torrmoppning som ofta 
räcker är Fila Cleaner en bra produkt. 
Medlet kan även användas till kakel, trä, 
cement, linoleum och laminat.

Carravit

Ockra

Mörkbrun

Ljusgrå

Beigebrun

Antracit

Sandgrå

Rödbrun

Svart

RENGÖRING
Vid rengöring av kakel, klinker eller fogar ska såplösning aldrig användas. 
Det bildar en tunn, fet beläggning där smuts kan få fäste. Färgade rengö-
ringsmedel som exempelvis grönsåpa kan även missfärga fogar och andra 
porösa material som natursten. Istället finns det många bra alternativ 
beroende på vad som ska städas.

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.
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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 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: 040-680 80 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


