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Psst! 

Det är trä- 

klinker på golvet!  

Läs mer på  

s. 2-3
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K L A S S I K E R N

TRÄKLINKER 

Ett långsiktigt val
Under hösten tar vi in tre nya träklinkers från Marazzi 
i sortimentet, både klassiskt rektangulära plattor och 
mindre sådana som kan jämföras med stavparkett. Det 
mindre formatet gör att plattorna kan användas för att 
skapa unika mönster som till exempel fiskbensparkett. 

Treverksoul är snedskuren vilket gör den lite annorlunda 
jämfört med andra mindre plattor. Det ger också ännu 
fler mönsteralternativ.

Treverkview är en klassisk långsmal platta som kan 
användas för att återskapa traditionella trägolv. 
Inspirationen kommer från ek.

Visual består likt Treverksoul av mindre plattor som med 
fördel kan läggas i mönster. Plattorna i Visual har raka 
kanter och finns både för inom- och utomhusbruk.

Som bekant är trä en snygg klassiker som aldrig går ur tiden. De 
senaste åren har vi sett många väldigt naturtrogna träplattor från 
keramikproducenterna och än är marknaden inte mättad. De snygga 
plattorna gör att du kan få riktig träkänsla även i rum där parkett inte 
bör läggas, till exempel i badrummet eller grovköket. Du kan duscha 
på träplattor eller lägga det hållbara materialet i hallen utan att det 
förstörs av väta och smutsiga skor. Komplettera med golvvärme för ett 
ännu behagligare resultat.

Skapa snyggt mönster i badrummet med Marazzi Treverksoul Neutral chevron.
Marazzi Visual White utgör en snygg  
och neutral bas att bygga vidare på.

Skapa en jordnära känsla med  
Marazzi Treverkview Rovere Marrone.

Låt 
innekänslan 
fortsätta ut!
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K A P I T E L N A M NU T E R U M

Marazzi Blend 
finns i fyra olika 

nyanser och flera 
olika storlekar.

FOKUS PÅ UTERUMMET 
Att lägga extra krut på uterummet blir allt vanligare och det märks inte minst på försäljningen av keramik-
plattor. Två trender sticker ut och det är den varma medelhavskänslan och stilren nordisk elegans.  

MARAZZI COTTI D’ITALIA MARRONE OCH MARAZZI  COTTI D’ITALIA TERRACOTTA

MARAZZI BLEND BEIGE

Stora stilrena stenplattor eller betongliknande plattor 
skapar en naturlig men elegant känsla i uterummet. 
Inred med minimalistiska möbler i ljusa färger eller 
metall, textilier med grafiska mönster och storbladiga 
gröna växter. Välj stora plattor som skapar en enhetlig 
slät yta och en känsla av rymd. 

Serien Blend från Marazzi består av granitkeramiska 
plattor inspirerade av antika betongkonstruktioner. 
Serien har en lätt räfflad yta vilket ger en levande, 
okonstlad känsla. Plattorna är rakskurna och kan läggas 
med minimal fog, något som gör sig bra på större ytor.

Varmt medelhav
Plattor i terrakotta passar för såväl en mysig 
vinterträdgård som en härlig medelhavs- 
terrass. De varma tonerna passar väldigt bra i 
uterummet där de tas upp av grönskan utanför. 
I kombination med stora fönster och gröna 
växter skapas en härlig utekänsla. Använd 
trämöbler, detaljer i grönt och korg för att 
förstärka kopplingen till naturen. 

Cotti d’Italia består av terrakotta-liknande 
plattor som kan användas på golv och vägg.
Inspirationen kommer från klassisk italiensk 
design. Serien finns i fyra nyanser och flera 
olika storlekar samt som hexagon. Plattorna är 
frostsäkra och kan därför med fördel användas i 
uterummet men även utomhus.

Terramix från Marazzi är en granitkeramik 
i storleken 7x28 cm som finns i fyra olika 
färgvarianter. Plattorna kan avvändas för både 
vägg och golv. De är frostsäkra och kan därför 
med fördel användas i uterummet men även 
utomhus.

MARAZZI TERRAMIX MARRONE NORDISK ELEGANS
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F A V O R I T E R N A

TRE FAVORITER
En favorit kan vara något vi tyckt mycket om under en lång period eller en nyhet vi faller för direkt.  
På de kommande sidorna finns något för alla, vare sig du gillar stenlooken, marmor eller härlig betong. 
Vilken blir din favorit?

Marazzi – Bluestone
Bluestone är en naturlig och elegant stenplatta i tre 
gråa nyanser med ett unikt mönster som varierar från 
platta till platta. Eftersom serien är frostsäker fungerar 
den inomhus såväl som utomhus. Plattan passar perfekt 
för att skapa en stilren känsla och finns med tre olika 
ytstrukturer. Den kommer i flera olika storlekar samt som 
mosaik. 

Marazzi –  Elegance
Elegance är en marmorliknande serie som ger ditt 
hem en minimalistisk och klassisk stil. Serien består av 
väggplattor med måtten 30x60 cm i fem sofistikerade 
nyanser av vitt och beige. Plattorna finns med blank yta, 
med 3D-yta samt som mönstrade. De blanka ytorna 
reflekterar ljus och seriens 3D-plattor skapar ett extra 
spännande ljusspel. Kombinera dem gärna med varandra 
för ett spännande med enhetligt resultat! Serien görs i 
utförandet Slim vilket innebär att de bara är 6 mm tjocka. 
Det ger en lägre totalvikt, vilket i sin tur ger mindre 
utsläpp vid transport. Det går också åt mindre råmaterial 
vid tillverkningen. En vinning för miljön med andra ord!

 

MARAZZI BLUESTONE PIOMBO

SKAPA EFFEKTFULLA KONTRASTER MED MARAZZI BLUSTONE ANTRACITE. 

BADRUM HELT I MARMOR! PÅ VÄGGARNA: MARAZZI ELEGANCE ALTISSIMO OCH 
MARAZZI ELEGANCE DRAPE 3D ALTISSIMO. PÅ GOLVET: MARAZZI ALLMARBLE SAINT LAURENT.

MARAZZI ELEGANCE MARFIL

MARAZZI ELEGANCE DRAPE 3D ALTISSIMO
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Marazzi – Memento
Inspirationen till Memento kommer från tidlösheten 
och den lite grova känslan i handgjorda betongobjekt. I 
serien finns plattor för både utomhus- och inomhusbruk. 
Inomhusplattorna kommer i fem färger och sex storlekar 
medan utomhusplattan finns i en storlek och tre färger. 
Memento gör det enkelt att skapa en modern eller 
industriell känsla men passar också in i en lantlig och 
rustik miljö. Låt färgvalet och detaljerna du kombinerar 
med avgöra looken. Serien innehåller också tre mosaiker, 
varav en är mönstrad. 

MODERN INDUSTRILOOK MED MARAZZI MEMENTO TAUPE, HÄR I MÅTTEN 75X150 CM.

ETT LJUST OCH HÄRLIGT SOVRUM FÅR DU MED MARAZZI MEMENTO OLD WHITE 75X75 CM.

F A V O R I T E R N A

MARAZZI 
MEMENTO SILVER 

MARAZZI MEMENTO 
MOSAICO VINTAGE
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F Ä R G G L A T T

Vi inspireras ofta av äldre tider i vår inredning och när 
vi renoverar våra hem har det blivit allt vanligare att vi 
vill behålla stilen från tiden då det byggdes. Ofta måste 
man välja mellan en produkt med historia och naggad 
kant eller nytt och fräscht. Med Perondas serie FS kan du 
kombinera gammal charm med nutida egenskaper och 
prestanda. Serierna karaktäriseras av fantastiska mönster 
som kommer från plattor som hittats i äldre byggnader. 

I vårt sortiment finns ett 20-tal olika mönster från 
Perondas serie FS och nya plattor kommer in löpande när 
nya kollektioner presenteras. Varför inte låta mönstret ta 
plats genom att kakla hela väggar?

MÖNSTRADE FAVORITER 

V I N T A G E

Det förflutna är framtiden
Vilken väljer du?

PERONDA FS OLDKER ÄR EN BLÅMÖNSTRAD PLATTA MED EN VARMT VIT GRUND. 

Peronda FS Nijar

Peronda FS Saja-B

Peronda FS Mirambel-A

Peronda FS-1

Vi har gått från vitt till grått, via 
pastell och välkomnar nu de star-
ka och kraftfulla färgerna i våra 
hem. Detta är något som märks 
av även när det gäller kakel – 
speciellt i köket. Många väljer 
just nu en färgglad platta framför 
den klassiskt vita. Jordnära röda 
färger, varm bourgogne och 
limegrönt är färger som kommer 
starkt. 

Matcha det färgglada kaklet med 
svarta detaljer. När det kommer 
till möbler och inredningsdetaljer 
är svart det nya gråa.

FÄRG, FÄRG OCH MERA FÄRG!

EN VARMT BOURGOGNE-FÄRGAD  
PLATTA FRÅN LIFES SERIE EVOLUTION  

SOM STÄNKSKYDD I ETT RUSTIKT KÖK. 

LIFE EVOLUTION SEA BLUE
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U T E P L A T S E N

– Vi hade gjort en utbyggnad och då skapades en hörna 
på baksidan av stugan. Tanken var först att så gräs på den 
uppgrävda ytan, men så fick jag idén att skapa en liten 
uteplats med hjälp av tjocka klinkerplattor (20 mm). 

– Vi valde plattan Marazzi Treverkmade Fume med 
måtten 40x120 cm. Tio sådana passade perfekt för att 
täcka ytan.

Intill uteplatsen står en enorm schersminbuske vars rötter 
går i ton med plattorna. 

– Vi har även liknande plankgolv inne i stugan och efter-
strävade en enhetlig inom- och utomhusmiljö. Vi är väldigt 
nöjda med resultatet och använder uteplatsen framförallt 
vid frukost, eftersom morgonsolen ligger på då.

Nästa projekt blir den stora uteplatsen. 
– Vi har även en lite större uteplats som vi kommer att 

använda samma plattor till. Då kommer vi dock behålla 
gräsmattan som den är och istället använda plastfötter 
under plattorna. Det finns en del nivåskillnader på den 
ytan som vi kan korrigera med hjälp av plastfötterna. 
Fördelen blir att vi kommer få en plan och stabil yta där 
bord, stolar och grillen kan stå stadigt. 

Projektet utfördes av två personer  
under en dag. Såhär gick det till:  
  Jämna ut ytan till ett djup på 5cm och lägg en 

markduk i botten. 
		Fyll upp cirka 3 cm med makadam (2–4 mm grus) 

och lägg plattorna i önskat mönster. 
		Använd ett vattenpass för att säkerställa att 

plattorna ligger plant. Tänk på att plattorna måste 
vara tillräckligt tjocka samt frostsäkra.  

	Kostnaden för hela projektet: cirka 7000 kr.

UTEPLATS PÅ NOLLTID

Flytande golv – så fungerar det  
Ett så kallat flytande golv har länge varit vanligt i länder med varmare klimat och nu börjar även vi svenskar 
upptäcka fördelarna. För det första slipper du det stora projektet med att riva upp trädgården och gjuta en 
platta. För det andra är det lika lätt att installera dem som att lägga ett pussel.

Plattorna kan läggas direkt på ett grusunderlag eller trall och plockas lika enkelt bort som de läggs ut – 
perfekt när du vill ta in din uteplats eller uteservering för säsongen! Tänk på att du behöver använda vårt utbud 
av 20 mm tjocka plattor för att skapa din uteplats på det här sättet.

Under semestern gjorde vår 
medarbetare Erik Werkmäster  
en ny uteplats i sommarstugan. 

ERIKS NYA UTE-
PLATS ÄR PERFEKT 
FÖR EN FRUKOST I 

MORGONSOLEN.  

Här har 20 mm tjocka plattor ur serien Allmarble från 
Marazzi använts för att skapa en livfull uteplats.

Så snyggt
– så enkelt!
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S T O R  V A R I A T I O N

MARMOR FÖR 
ALLA RUM

Marmor är inte längre en trend, det är en look som 
hittat till oss för att stanna. Framförallt är det de 
större formaten som efterfrågas; det vanligaste 
just nu är 60x120 och plattorna sätts ofta i badrum. 
Intresset för just stora format växer och under årets 
Cersaie-mässa kunde vi se marmorliknande plattor 
komma i allt fler utföranden och ännu större storlekar. 
Just storformat är extra lämpligt för marmorplattor 
eftersom materialets utseende verkligen kommer till 
sin rätt. Plattorna finns i många storlekar, färger och 
med olika ytskikt för att passa i olika hem och rum. 

MATPLATS. 
LÅT GOLVET VARA  
I FOKUS GENOM 

SCHACKRUTOR AV 
MARAZZI ALLMARBLE 

SAINT LAURENT  
OCH ALLMARBLE  

STATUARIO.

ALLRUM. 
MARAZZI ALLMARBLE INNEHÅLLER  

FLERTALET BLANKPOLERADE PLATTOR I 
OLIKA FÄRGER OCH STORLEKAR.

VARDSGSRUM. 
TÄNK UTANFÖR LÅDAN OCH LÅT 

EN MOSAIK PRYDA VÄGGEN.

KLASSISKT MATERIAL MÖTER SPÄNNANDE FORM. DE TVÅ HEXAGO-
NERNA MARAZZI ALLMARBLE ALTISSIMO OCH MARAZZI ALLMARBLE 
STATUARIO SKAPAR DET HÄR SNYGGA RESULTATET.

BADRUM. 
DEN SOM VILL TA ETT LITET 

STEG FRÅN DET VITA KAN VÄLJA 
LJUSBEIGE MARAZZI ALLMARBLE 

RAFFAELLO ISTÄLLET.
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H E M M A  H O S

Som ett komplement som bryter av mot det lantliga vita 
har familjen valt att lägga en betonginspirerad granit-
keramikplatta i hallen, de båda badrummen och som 
stänkskydd i köket. I de båda badrummen har plattan 
använts på såväl golv som vägg. 

– Från början hade vi tänkt ha olika typer av plattor, 
i varierande färger i de olika utrymmena. När vi började 
kolla efter plattor blev det ganska snart tydligt att det 
skulle bli för rörigt och att en enhetlig look för alla rum 
passade oss bättre. Det känns mer genomtänkt och vi är 
väldigt nöjda med resultatet, berättar Oscar Eriksson. 

Plattan som föll familjen i smaken är granitkeramikplat-
tan Evoque Grigio från Verde 1999 i storlek 60x60 cm. 
Plattan är rakskuren och kan läggas med minimal fog. 

– Vi såg den i en miljö på Stigs Kakel och kände 
direkt att det var helt rätt. Vi hade kollat på flera andra 
betong-inspirerade plattor innan men det händer lite mer 
i den här plattan, den är livligare. 

– Med stora plattor blir inte fogarna så framträdande, 
vilket vi gillar. De stora plattorna bidrar också till att skapa 
rymd, rummen känns större, säger Oscar. 

Samma platta har använts som stänkskydd i köket med 
ett mycket fint resultat. 

– Vi hade från början tänkt sätta mosaik eller små 
vita plattor i köket men så fick vi se en bild från ett 
visningskök där man använt precis de plattorna som vi 
hade valt ut men som stänkskydd och vi tyckte att det var 
jättesnyggt. Perfekt också att slippa skrubba fogar. 

Familjen Eriksson har precis flyttat in i sitt nybyggda enplanshus i 
Lerum. Huset har högt i tak och generösa fönsterpartier mot den 
omgärdande grönskan. Inredningen går i lantlig New England-stil 
med mycket vitt. 

Betongfokus i lantlig miljö

Till golvet i tvättstugan har familjen valt en annan platta men som stilmässigt passar bra 
ihop med övrig keramik. Geotiles Cover Decor är en granitkeramikplatta med betonglik-
nande bas men med ett mönster som skymtar fram. 

– Den här plattan är lite gulligare och vi trodde att det kanske skulle bli för mycket i 
badrummet med den passar perfekt för tvättstugan. Samtidigt går den i samma betong-
tema och färgton som de andra plattorna, berättar Oscar. 

I hallen på väg ut ser vi de stora kvadratiska betongplattorna en sista gång. Och visst är 
det lätt att konstatera att familjen lyckats bra med att uppnå en enhetlig look i hemmet. 

För fler inspirerande bilder besök kakelbloggen.se/category/hemma-hos/

DEN MÖNSTRADE 
PLATTAN MED BETONG-
FÄRGAD GRUND GÖR SIG 
BRA I TVÄTTSTUGAN.

DE STORA PLATTORNA SKAPAR EN ENHETLIG FASAD I 
KÖKET SOM DESSUTOM BLIR LÄTT ATT HÅLLA REN.

DET STORA BADRUMMET HAR EN TAKHÖJD 
PÅ FYRA METER OCH HAR EN FANTASTISK 
SKOGSUTSIKT GENOM DET VÄL TILLTAGNA 
FÖNSTERPARTIET. 

DE STORA PLATTORNA GÖR SIG LIKA 
BRA I DET LILLA BADRUMMET. 

FOTO: Jarl Silander
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B A D R U M M E T

NJUT AV HÖSTRUSKET!

SNABBAST TORKNING 
– rakt upp och ner

När löven faller och temperaturen sjunker är det få saker som går upp mot varma stunder 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 deras stilrena badkarsnyheter i gjutmarmor, men också 
mångsidiga handdukstorkar och badkar som kan utrustas med både massagesystem och ljusterapi.

Som gjort för långa bad
Nyheterna Ekerö och Värmdö 
tillverkas i det slitstarka 
natur materialet 
gjutmarmor. Tack vare 
det håller de värmen 
länge. Båda modellerna 
har även utformats 
med härliga baddjup och 
dubbla rygglutningar, så du 
kan sitta åt båda håll. Dessutom är de inte 
så värst långa vilket gör att de ofta passar i 
mindre badrum.

Saltholmen, Torekov och Glimminge tar 
badupplevelsen till helt nya höjder. De kan 
nämligen utrustas med massagesystem som 
mjukar upp dina muskler och skämmer bort 
dina sinnen, underhållsvärmare som ser till att 
vattnet håller sig varmt och ljusterapi som får 
badvattnet att lysa i rogivande nyanser.

Med en vertikal handdukstork kan du räkna med snabb torkning. Och efter-
som de inte är speciellt breda brukar de vara lättplacerade på mindre vägg
ytor. Om du istället satsar på en lite mer klassisk modell, med horisontella 
rör, får du genomvarma handdukar som väntar på dig efter badet. 

Ha en i hallen
Förutom att Kaknäs torkar dina handdukar snabbt 
och lätt kan den bli en lyxig kläd hängare – så att 
du och dina vänner alltid kan njuta av varma jackor 
till exempel. 

Gjutmarmor
håller värmen

riktigt länge
Det bästa av två världar
Tjolöholm kombinerar styrkorna från vertikala 
och horisontella handdukstorkar. Det betyder 
både snabb torkning och genom varma 
handdukar som hänger snyggt.

SALTHOLMEN

EKERÖ

VÄRMDÖ

För stor eller förkromad?
Handdukstorkarna från Nordhem finns i flera olika 
storlekar och ytbehandlingar. Vilka som finns att välja 
mellan skiljer sig från modell till modell. 

BADKAR MED 
EXTRA ALLT

Tänk dig det här i svart
Lilleby och de andra badkaren i Lucite-akryl kan 
 beställas i åtta olika färger. I paletten finns allt från 
svart och matt vitt till racing green och äkta bladguld.

Vit

Obehandlad mässing

Antracit

Polerat rostfritt

Borstat rostfritt

Högblank mässing

Mattsvart

Obehandlad koppar

Krom
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I H O P P L O C K A T

Marmor, färger och former
Marmorplattor finns i små såväl som stora 
format, som hexagoner och med dekormönster. 
Granitkeramiken är mer tålig än äkta marmor och 
plattorna är populära i badrum. Matcha dem gärna 
med andra färger – grönt är ett populärt val! 

Naturligt och slitstarkt
Med trä, sten och metall har du en snygg och stilren 
bas. Keramikvarianterna av materialen är slitstarka 
och klarar både smutsiga skor och husdjurens klor.

1. SKYTECH CRYSTAL VERDE  2. SKYTECH CRYSTAL ROSSO  3. ALLMARBLE TRAVERTINO DECORO  4. ALLMARBLE STATUARIO DECORO  
5. ALLMARBLE ALTISSIMO  6. ALLMARBLE SAINT LAURENT  7. ALLMARBLE ALTISSIMO DECORO  8. MARMOKER VERDE AVER  9. ALLMARBLE SAINT LAURENT LUCIDO  

10. CREATIVE SYSTEM 4.0 ICE WHITE  11. CREATIVE SYSTEM 4.0 FOREST GREEN  12. CREATIVE SYSTEM 4.0 GREEN TEA  13. PEARL PISTACHIO  
14, 15, 16. TVÅLPUMP, TVÅLKOPP OCH TANDBORSTMUGG MARBLE

1. CHALET NATURAL OAK  2. BROOKLYN GREY LUX  3. MY EARTH GREY MULTICOLOR  4. FS NIJAR  5. HEMISPHERE STEEL  6. CHALET MAHOGANY RED  
7. MARTE AZUL MACAUBA  8. MARTE VERDE GUATEMALA  9. ETRSUCH CAPALBIO  10. MARTE NERO ACAPULCO  11. ETRUSCHE MANCIANO  12. GRIGIO MAGGIA
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K Ö K S F A V O R I T E R

STORT 

  
FOGFRITT 
ELLER  
RUSTIKT  
I TEGEL

PLATTORKÖKSMILJÖ

Storformat har varit ett givet inslag i trendspaningarna 
de senaste åren och nu har plattorna verkligen hittat 
hem i våra kök. Minst 60x60 cm vill vi att de ska vara och 
eftersom många har ungefär 60 cm mellan bänkskiva 
och köksskåp passar de utmärkt som stänkskydd. Utöver 
att det är snygga är de stora plattorna också praktiska 
eftersom antalet fogar hålls till ett minimum. Det i sin tur 
gör det lättare att hålla rent i köket. I utbudet av stora 
plattor hittar vi allt från marmorliknande plattor i flera 
färger, stenimitationer i olika utföranden och träklinker.

Den som satsar på det rustika köket väljer istället avlånga, 
mindre plattor som påminner om tegel. Färgmässigt är 
det just de varma bruna nyanserna som går hem, men det 
finns också beige, gråa och vita alternativ. Formaten på 
dessa plattor kan till exempel vara 10x20 cm eller 7x30 
cm. Färgmässigt har det överlag blivit vanligare att välja 
en lite mörkare stil till köket. Ljusa träslag och vita plattor 
har fått lämna plats för en färgskala som går mer åt svart, 
mörkbrunt eller grått. 

Storformatet har 
landat i köket. 
Här är bilder från ett
par kunder som valt 
storformat i köket. 
Plattorna i båda dessa kök 
är i formatet  60x60 cm.

Visst går det trender även i kök. 
Just nu är det ett modernt kök 
med stora plattor eller det rustika 
lantköket med tegelfärger som 
gäller. 

KOMBINERA MARAZZI TERRAMIX MARRONE MED TRÄLUCKOR 
OCH DETALJER I METALL FÖR DETTA SNYGGA KÖK.

MARAZZI TERRAMIX BEIGE GER  
EN FRÄSCH LOOK PÅ KÖKET. 

LJUSGRÅ PERONDA WILLIAMSBURG-S MATCHAS BRA MED EN MÖRKARE BÄNKSKIVA.

MARAZZI TERRAMIX MARRONE

MARAZZI 
BLUESTONE GR

 MARAZZI BLEND GREY
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M I L J Ö F O K U S

BÅDE SNYGGT & MILJÖVÄNLIGT
Miljön är viktig för oss på Kakeldaxgruppen. Det visar sig bland annat genom att vi ställer höga krav på 
produkterna vi säljer. En leverantör vars produkter vi märkt med Bättre miljöval är Vidrepur. Samtliga 
glasmosaiker består nämligen av minst 99 procent återvunnet glas.

Vidrepur använder återvunnet glas, från till exempel glas-
flaskor och bilrutor, i alla sina produkter. Glaset tvättas, 
krossas och pulvriseras till ett fint puder. I anslutning 
till att pudret pressas i former tillsätts pigment för att 
skapa de många härliga färger och mönster som finns 
i sortimentet. Glaset smälts till mosaik i ugnar och när 
bitarna svalnat plockas de för hand och sätts på nät eller 
papper så att mosaiken hänger ihop i större ark vilket 
underlättar vid montering.

Hos oss hittar du hela utbudet av Vidrepurs vägg- och 
golvmosaik i olika färger och variationer, allt från enkelt 
stilrent till färgglatt och glimmande. Något för alla med 
andra ord!

EN ENKEL BAS MED FÄRGGLADA 
INSLAG FÅR DU MED VIDREPUR 

HYDRAULIC TRENDS PROVENZA BLUE.

FISKFJÄLLSFORMADE VIDREPUR 
SOUL BLACK ÄR EN NY SERIE SOM 
KOMMER IN I BESTÄLLNINGS- 
SORTIMENTET UNDER HÖSTEN

VIDREPUR BORN BLUE

Mosaik i olika  
färger och former
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K A K E L M Ä S S A N

TRENDRAPPORT
– spaning direkt från Cersaie, Bologna

FLER TRENDER

Sista veckan i september gick kakelmässan Cersaie i Bologna av stapeln. Med över 
900 utställare från 35 länder är det den största samlingsplatsen för branschen. 
Vi var på plats och har sammanställt de senaste trenderna.

Träffsäkra träimitationer
Träklinker är fortsatt hett och de har nu blivit så bra att man måste känna på dem för att veta om det är trä eller 
keramik. Träklinkern presenterades i alla möjliga nyanser och ”träslag” och i många olika storlekar och former. Det som 
har ökat mest är slitna trägolv med mycket struktur. Det har också blivit vanligare att blanda olika träslag i samma golv 
och att blanda in sten eller marmor.

Massor av marmorimitationer
Det som tog allra mest plats på mässan var de marmorinspirerade plattorna. De fanns i alla tänkbara storlekar, blankpo-
lerade som matta, i olika former och i en stor variation av nyanser. Det som ökat var plattor i väldigt stora storlekar. Alla 
tillverkare presenterade formatet 60x180 cm men även större plattor fanns och är på gång hos de flesta.  

En miljö från mässan som visade hur  
20 mm-plattor kan användas.

En spännande 
installation som 
lyfte fram både 
marmor och 
stora plattor.

STORA plattor
De stora plattorna har blivit ännu större. Och då menar 
vi inte 60x60 cm utan de största är 240x360 cm stora. 
Små plattor i format som 10x10, 15x15 och 20x20 fanns 
knappt representerade alls på mässan. Faktum är att det 
nästan bara är vi i Norden som fortfarande sätter plattor 
i så små storlekar, i de flesta andra länder finns det inte 
ens att köpa. 

Terazzo-plattan är tillbaka och används nu även för 
fondväggar. 

Det visades också en hel del 3D-plattor med olika typer 
av grafiska mönster, ofta i vitt.  

En annan trend är kalkstensplattan, helst i gråa eller 
beige toner och stora format. 

Fiskfjäll är fortsatt populärt och finns i en mängd olika 
material och färger.

För utomhusplattorna var det fortsatt 20 mm-plattorna 
som var det mest framträdande och som också finns i flera 
storlekar.

En annan trend som syntes på mässan är att det i ökad 
utsträckning används keramikplattor för konstruktioner. 
Det byggs boxar, bord och hyllor och stora keramikplattor 
sågade i rätt format används för att klä in köksluckor och 
hela köksöar. 

Ett inspirerande 
exempel på hur 
keramik som 
matchar golvet 
har använts för 
att bygga hyllor.

Mötet mellan 
träklinker av 
varierande 
”träslag” skapar 
en intressant 
kontrast mellan 
vägg och golv. 

Lilla Kakelskolan

Storformat blir allt mer populärt och större plattor är vanligt i badrum.  
Här är några saker som kan vara bra att känna till när stora plattor läggs i  
anslutning till en golvbrunn.

Vad ska man tänka på när man väljer golvbrunn 
till ett badrum med stora plattor?
Det vanligaste är att ta en stor platta utanför du-
schen och en mindre i samma serie i själva duschen. 
Då kan man ha ett mindre fall på golvet och ett 
lokalt större fall i duschen. Vill du ha stora plattor 
över hela golvet: planera på vilket sätt plattorna ska 
delas för att det ska bli snyggt vid golvbrunnen. Rita 
till exempel upp hur ett kuvertfall kan bli. Använd 
helst genomfärgade golvplattor, då syns inte 
lerkroppen vid fogen där plattan delats. Titta även 
efter den nya typen av brunnar som är vägg- eller 
hörnnära. Då behöver du oftast inte dela de stora 
plattorna – hör med din plattsättare. Några frågor 
som är bra att fundera på är: vet rörmokaren hur 
just denna brunn ska monteras? Vet plattsättaren 
om vilket tätskikt som ska användas och är godkänt 
till den utvalda brunnen? 

Vad är det viktigaste att tänka på vid montering 
av golvbrunn i ett rum med stora plattor?
En vanlig golvbrunn skall ligga minst 20 cm ut 
från väggen, nästan mitt i duschplatsen, så att inte 
plattraden vid väggen bara består av små delade 
plattor. En väggnära brunn är däremot gjord för att 

kunna ligga direkt intill väggen.
Något många glömmer är att kontrollera så
att vattnet inte rinner från duschen och slår mot 
golvsilen med hög volym. Montera brunnen så att 
duschstrilen inte hamnar rakt ovanför golvsilen.
I vissa fall kan silen bytas mot en golvplatta – då 
syns brunnen bara som en ram runt plattan. Du 
slipper en synlig golvbrunn och ljudet av duschvat-
ten mot golvsilen undviks. 

Det finns golvbrunnar i olika storlekar och 
former, vilka olika användningsområden är de 
bra för? 

Den vanligaste golvbrunnen är 20x20 cm och 
finns med olika utseenden men med samma 
funktion. Brunnarna är rostfria, men kalk och smuts 
kan fastna på baksidan så den lösa silen bör tvättas 
när brunnen rensas.  Väggnära brunnar är det som 
är mest populärt idag. Dessa är avlånga och finns i 
en stor variation av mönster och storlekar. 

Det är estetiskt tilltalande att montera brunnen 
nära glasdörren ute på golvet så att vattnet rinner 
mot den istället för mot väggen. Ett annat alter-
nativ är att lägga en trekantig brunn i vägghörnet 
i duschen. 

K A K E L S K O L A N

– golvbrunnar och stora plattor

Terrazzo 
i svartvitt

I DET HÄR BADRUMMET ANVÄNDS PLATTAN AMAZZONIA. I DUSCHDELEN HAR DEN DELATS I 
MINDRE PLATTOR FÖR ATT SKAPA ETT FALL. I DET HÄR FALLET ANVÄNDS EN VÄGGNÄRA BRUNN. 
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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: 040-601 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


