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MARMOR 

Marmorstilen 
gör sig bäst i 

stora format där ådringen 
kommer fram ordentligt.  
Storleken bidrar också till den 
exklusiva känslan marmor medför. Det 
senaste året har det absolut mest populära 
valet varit den vita, blanka plattan i stora format. De 
marmorinspirerade serierna finns också som svart, grå 
och brun. Den här säsongen kompletteras utbudet även 
med en stor platta i den efterlängtade färgen grön!

– En exklusiv klassiker

K L A S S I K E R N

Marazzi -
 Allmarble  

Statuario Lux, 5
8x116

Marazzi -
 Allmarble  

Saint Laurent, 60x120

Marazzi -
 Allmarble 

Altiss
imo Lux, 6

0x116

Casalgrande  

Marmoker Verde Aver, 90x18
0

Marmor har ända sedan antiken förknippats med  
exklusivitet och materialet har alltid varit älskat.  
Men äkta marmor är dyrt och poröst. Det gör att  
materialet lätt får fläckar och därför inte är det  

mest praktiska valet. Keramiska plattor är däremot  
hållbara och smuts torkas enkelt bort. Utseendet är  
emellertid lika lugnt, harmoniskt och lyxigt som den  

äkta varan.

Allmarble:  
Ny serie från  

Marazzi!
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En viktig sak att tänka över är vilken typ av vinterträdgård du vill 
ha. Ska du kunna vistas där året om? Då kanske golvvärme är 
en god idé. Man bör också fundera på om man vill ha frostsäkra 
plattor eller inte. 

De flesta tar idag det säkra före det osäkra och väljer granit- 
keramik till sitt uterum för att golvvärmen ska fungera bra och för att 
undvika sprickbildningar.

Är det en sommarstuga rekommenderar vi alltid frostsäkra plattor, då är 
du skyddad mot att kaklet spricker ifall någon olycka är framme när du inte 
är där. Ytterligare ett alternativ är en två centimeter tjock uteplatta.

Terracottan är tillbaka 
Precis som i allt annat finns det trender för vinterträdgårdar också. 

Efter att svart, vitt och grått dominerat i flera år ser vi i år en trend 
åt det varmare hållet – nämligen terracottafärgen. 90-talets stora hype 
är tillbaka och nu ska golven gärna gå åt det brunröda hållet. Även den 
varma gröna färgen har fått ett uppsving. Hos oss hittar du flera varianter 
på kakel i varma och jordnära färger, bland annat Marazzi Cotti d’Italia, 
Marazzi Bisque, Peronda Williamsburg och Natucer Stone klinker.

Med en sommar som bara sträcker sig över några 
månader kan en vinterträdgård vara en trevlig 

idé. Men innan du sätter igång och börjar bygga 
om altanen kan det vara bra att fundera över 

några saker. 

VINTER- 
TRÄDGÅRD

Förläng sommaren med en

V I N T E R T R Ä D G Å R D

Marazzi Biscue Cotto Marazzi Biscue Piombo

Marazzi Bisque Tortora

Marazzi Bisque MarronMarazzi Biscue Sabbia
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K A P I T E L N A M N

Marazzi Cotti d’Italia Terracotta

Marazzi Cotti d’Italia MarronePeronda Williamsburg serien passar mycket väl ihop med varma och mjuka toner.

Marazzi Bisque plattorna är en av vårens nyheter.
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S J U  F A V O R I T E R

SJU NYA  FAVORITER
Bland nyheterna hittar vi  
en samling naturliga plattor 
inspirerade av sten och jordnära 
färger. Men bland favoriterna 
finns även färg och mönster 
som livar upp vilken miljö som 
helst. Inspireras av metalliska 
plattor, mönster och klassisk 
italiensk design.

Bluestone från Marazzi
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. 

Nordic Stone från Italgraniti
Plattornas utseende är inspirerat av Burlington-sten från norra England. Serien består av ett stort utbud plattor i 
fem olika nyanser, tre ytstrukturer och två mosaiker varav en är tredimensionell. Plattorna sätter inga gränser för 
kreativitet utan passar bra i alla sammanhang: kök som badrum och på vägg som golv. Nyanserna Danimarca och 
Svezia finns i en tjockare variant som tål utomhusbruk. 

FINLANDIA SVEZIA DANIMARCA NORVEGIA ISLANDA

ISLANDA Chevron NORVEGIA Chevron DANIMARCA Chevron SVEZIA Chevron FINLANDIA Chevron

Antracite Grigio

Piombo
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SJU NYA  FAVORITER

Bisque från Marazzi
Marazzi Bisque är en serie golvplattor för  
inomhus- och utomhusbruk. Inspirationen 
kommer från tidig elegans där terrakotta 
och cement fått ta plats i en samtida stil. 
Plattorna finns i storlekarna 15x15 och 15x30. 
Serien kommer i fem nyanser: Sabbia, Tortora, 
Piombo, Marron och Cotto. 

Cotti d’Italia från Marazzi
Cotti d’Italia är en varm terrakotta 
golv- och väggplatta med inspira-
tion från klassisk italiensk design. 
Serien kommer i fyra nyanser 
och en variation av storlekar 
varav 15x30 passar utmärkt för 
utomhusmiljöer eftersom den är 
frostsäker. Plattorna matchas lika 
snyggt med mörka träslag som med 
ljusare toner. 

Cotti d’Italia - Beige

Cotti d’Italia - Terracotta

Cotti d’Italia - Marrone

Cotti d’Italia - Rosato

Piombo TortoraSabbia Cotto  Marron
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Hemisphere från Epoca
Hemisphere består av plattor med metallisk look. Serien består av tre kalla nyanser och en varm kopparnyans. 
Förutom att serien är snygg och stilren är den otroligt praktisk och funktionell  samt frostresistent med 
antihalk-behandling. Det är en hård och tålig platta som gör sig bäst på golv. 

CopperIron Steel Platinum

S J U  F A V O R I T E R
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Alaturca från BMS
Alaturca är en klinkerserie bestående av plattor med mönster. I serien finns fyra 
olika mönstervariationer att välja bland. Totalt finns det sex plattor eftersom 
två av mönstren finns i två nyanser. Plattorna är kvadratiska med måtten 20x20 
med matt struktur. Klinker är tåliga, vilket gör att serien passar lika bra på vägg 
som golv, med eller utan golvvärme. 

Pastel Black ink Pastel Red ink Star Red ink

Tiffany Black ink Tiffany Green ink Tulip Blue ink

Life 
Life är en ny leverantör till Kakeldaxgruppen, och vi tillhandahåller deras tre serier Evolution, 
Nature och Soft. 

Evolution
Evolution-serien finns i totalt 10 färger, från 
en ljusare grön till en mörkare havsblå. Ytan 
är blank och glaserad vilket gör den lätt 
att hålla ren. Plattorna finns i tre storlekar: 
7,5x15, 7,5x30 och 15x15. 

Nature
Nature-serien innehåller naturliga färger, 
precis som namnet antyder. I serien finns en 
härlig gräsgrön platta, en krämfärgad platta 
samt ytterligare 10 färger att välja bland. 
Plattorna finns i storlekarna: 7,5x15, 7,5x30 
och 15x15. 

Soft
Soft är en mindre serie bestående av sex plattor med matt yta. Bland 
utbudet finns två vita nyanser, två gråa nyanser samt en brun och en 
svart platta. Plattorna finns i storlekarna: 7,5x15 och 7,5x30.

Kör på 
mönstrade
klinkers!
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V I N T A G E

S erien FS från Peronda förenar motiv som sett tidens rand med ny teknik. FS står för Francisco 
Segarra, den designer som står bakom serien. Mönstren kommer från plattor han hittat i äldre 
byggnader, kyrkor och kök som får nytt liv på nutida klinkerplattor. På så sätt kombineras den 
genuina vintagekänslan med moderna tekniska egenskaper som bättre tålighet och möjlighet att 

installera golvvärme. Varje år presenterar Peronda och Francisco Segarra flera nya kollektioner, och vi tar 
löpande in nya plattor i vårt sortiment. FS har blivit en omtyckt serie och innehåller allt från en vit basplatta 
med sliten look till stora och små mönster i olika färger.

VINTAGECHARM
M E D  N U T I D A  E G E N S K A P E R

FS OLDKER FS NIJAR

FS MIRAMBEL-M FS FAENZA-N

FS  
MANISES-B
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P A S T E L L E R

SOBRA PASTELLER

Det blir allt vanligare att välja något annat än 
traditionellt vitt när det är dags att göra om 
hemma. Olika nyanser av grått har blivit en 
vanlig ersättare, men intresset för färg ökar 

också. En av trenderna är pastell och flera leverantörer 
presenterar serier i de mjuka färgerna.

Pastell är ett bra alternativ för den som tröttnat på hårt, 
grått, kallt och vitt och nu vill ha något annat. Vitt är ett 
vanligt val i köket men allt fler vill ha en mer färgglad 
kontrast till sina vita skåpsluckor. Pastellerna är passande 
eftersom de tillför färg men fortfarande är nedtonade. 
För många är det lättare att välja en sober pastell än en 
väldigt färgstark platta. Skillnaden blir märkbar samtidigt 
som rummet fortsätter vara stilrent. 

Alabaster glossy Acqua Chiara

CRA30AV

Light Beryl

CRA30MA

Meadow snow glossy Viola Light Aquamarine

Frozen lake glossy Avorio

CRA30AZ

Light Carneol

CRA30GI

Polar blue glossy Erba Chiara Light Citrine

Green tea glossy Grigio

CRA30RO

Light Topaz

CRA30CE

White poplar glossy Glicine Light Emerald

Creative system 4.0 från Villeroy & Boch

Den nya serien Crayon från Tonalite innehåller många härliga färger!

Kraklé från Tonalite Pro Architectura från Villeroy & Boch
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U T E P L A T S E N

NYHET  
FÖR DIN  
UTEPLATS
Det flytande golvet  
har hittat hit
Slipp krånglet med att riva  
upp trädgården och gjuta  
betongplatta för din uteplats.  
Nu har plattor med ”fötter” 
kommit till Sverige. 
Som att lägga ett pussel där  
alla bitar passar överallt!

Ett så kallat flytande golv har länge varit vanligt i länder 
med varmare klimat, både i folks hem och på uteserve-
ringar. Nu har plattorna med fötter hittat norrut och till 
oss. Fördelarna med den här typen av plattor är många. 
Först och främst slipper du det stora projektet med 
att riva upp trädgården och gjuta en platta för stadigt 
underlag. 

För det andra är det lika lätt att montera upp 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 servering för säsongen! 
Dessutom skapar utrymmet under plattorna möjlighet att 
gömma sladdar och annat du inte vill ska synas. 

De ”flytande plattorna” går alldeles utmärkt att lägga ut på din gräsmatta, lägg bara ett tunt lager 
grus under. När hösten kommer kan du enkelt och smidigt plocka in dem igen. 
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En av dem är företaget Marazzi, som är världs- 
ledande inom kakelproduktion. Det anrika 
Italienska företaget har funnits sedan 1935 och 
tillhör idag det amerikanska bolaget Mohawk, 
som är värdens största tillverkare av golvmaterial. 

Förutom kvalité och produktionsprocesser i världsklass 
är också miljö och hållbarhet två viktiga grundstenar 
hos Marazzi, precis som hos oss på Kakeldaxgruppen. 
Deras ambition är att fortsätta utvecklas och de satsar 
mycket på att förbättra och effektivisera produktionen 
för att kunna tillverka större format av plattor och öka sin 
konkurrenskraft på marknaden. 

Deras stil och design är bred och modern vilket innebär 
att det alltid finns något för alla, oavsett om det är 
ett toppmodernt badrum du vill ha, eller en naturnära 
vinterträdgård. 

Välkommen in till några av våra butiker för att titta 
mer på Marazzis sortiment!

På Kakeldaxgruppen har vi  
genom åren jobbat med en 
mängd olika leverantörer.  
I dag jobbar vi främst med  
ett 15-tal leverantörer från  
Europa som alla tillhör topp- 
skiktet i världen inom kakel.

MARAZZI  
– KAKEL I  

VÄRLDSKLASS

Kakeldaxgruppens VD Johan Sandberg tillsammans med Paulo Elmi och Marco Manzoni från Marazzi.

M A R A Z Z I
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S T O R  V A R I A T I O N

Hos Marazzi finns plattor för alla rum och ytor.  
I utbudet finns bland annat de naturtrogna  
sten- marmor- och träplattor som visas här.  
Flera av dem fungerar både att lägga inomhus  
och utomhus. 

MARAZZI FÖR 
ALLA RUM

Marazzi  Cotti D’Italia

Marazzi  Cotti D’Italia

Marazzi Allmarble
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K A P I T E L N A M N

Marazzi Treverktrend

Marazzi Allmarble

Marazzi Treverktrend i sovrummet, Marazzi Allmarble på innegården
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Hemma hos: 
PÅ ÅTERBESÖK  

I LAURINSKA  
HUSET

Anna och Mikael är några av få lyckligt lottade som lagt vantarna 
på en lägenhet i Laurinska Huset i Stockholm. I den majestätiska 
byggnaden som reser sig högt och stolt ur Mariaberget vid Söder-

mälarstrand har många tidigare kända konstnärer och kulturprofiler 
huserat. Efter 1,5 år i lägenheten inleddes en större renovering av 

badrum och kök som vi skrivit om i tidigare nummer. Flera av plattor-
na kommer från Casalgrande Padana, en av våra stora leverantörer.

Efter sex månaders renovering stod kök och 
badrum klart. Badrummet utökades genom 
att väggen till den gamla pigkammaren togs 

bort, nu är det 25 kvadratmeter stort och klätt i 
granitkeramik från golv till tak.

– Paret innan oss hade bott här i 30 år och 
inredningen var typisk 70-tal. Vi ville gå tillbaka till 
byggnadens rötter och inreda i en tidstypisk stil. Vi 
hade marmor i vår gamla lägenhet på Folkkung-
gatan och vi tycker det ger en trevlig och mysig 
känsla. Det är ett poröst och känsligt material så vi 
är väldigt nöjda med att ha hittat de här italienska 
marmorinspirerande plattorna som står emot repor 
och tidens tand, berättar Mikael.

H E M M A  H O S

Marmoker Nero Creta

Marmoker Statuario Grigio
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Väggarna i badrummet är klädda av marmorinspirerade Statuario Grigio  
ur serien Marmoker medan golvet är Nero Creta från samma serie.

På golvet i köket har Mikael och Anna valt en grå nyans ur serien Pietra de Vals. 
Väggarna pryds av Slim Line från Ambiente.

I köket finns bara ett fönster så för Anna och Mikael var 
det viktigt att välja plattor som ljusar upp rummet. Först 
fanns det idéer om ett svartvitt, rutigt golv men valet föll 
istället på keramik i en intensiv grå nyans. Till väggarna 
valdes vita plattor i formatet 60x120. För att låta det 
stora formatet komma till sin rätt har väggskåpen över 
bänkskivorna och det tidigare sänkta taket tagits bort.

–  Eftersom huset är gammalt var vi tvungna att vara 
försiktiga med de stora plattorna, därför använde vi inte 
hissen för att transportera dem. 

Den nyrenoverade lägenheten invigdes med en 
studentmottagning för en av Mikaels döttrar. I juni har 
lägenheten stått klar i ett år men att komma hem tar 
fortfarande andan ur paret.

– Det är en otroligt vacker lägenhet och det känns 
överväldigande. Vi är jättenöjda med resultatet och har 
nu två nyrenoverade rum: ett badrum på 25 kvadratmeter 
och ett kök på 30 kvadratmeter.

Mikael och  
Annas badrum:
Vägg: Casalgrande 
Marmoker Statuario 
Grigio Lucido 59x118
Golv: Casalgrande 
Marmoker Nero Creta 
Lucido 59x118
Duschutrymme:  
Hoppe PLGX-1189 
Transluzent anthrazit 
(ruff) 30,3x30,3
Fog: PCI Nannofug 
Silvergrå

Köket:
Vägg: Ambiente Slim 
Line Living Blanco Brillo 
60x120
Golv: Marazzi Pietra Di 
Vals Greige Lux Rett 
60x120
Fog: PCI Nannofug 
Silvergrå
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B A D R U M S F A V O R I T E R

EN HELHET FÖR   BADRUMMET
I ett badrum är det viktigt både att hitta rätt platta och rätt  
möbler. Här visar vi våra tre favoritserier från Vedum: nyheten 
Mezzo samt populära Free och Flow. Samtliga designade av Jesper 
Ståhl. Serierna finns i olika mått och färger för att du ska kunna 
hitta de kombinationer som passar just dig.

Mezzo – personlig  
design och funktionell 
användbarhet 
Vedums nya badrumsserie Mezzo har 
ett namn hämtat från musikvärlden 
och syftar på seriens balans mellan 
ytterligheter och starka fokus på 
det väsentliga. Tvättstället utmärks 
av den markerade kanten och är 
generöst men samtidigt lättplacerat, 
eftersom djupet är lite mindre än 
vanligt. Till serien finns även luckan 
Line med dynamiska snedfrästa spår. 
En badrumsserie med en egen klar, 
tydlig och stolt röst.

MEZZO 930: Ett harmoniskt badrum med stark rumskänsla. Här har hemmets skönaste rum fått ta rejält 
med utrymme och blivit en rofylld plats med varma gröna färgtoner, tidlösa naturmaterial och klassiska 
referenser. Till det kommer den nya runda spegeln med dekorativ LED-ljuskant. Lådan med prylfack och 

belysning gör det enkelt att hitta det du letar efter.

MEZZO 530: Behagliga, brända toner gör badrum-
met färgstarkt på ett lugnt och nedtonat sätt.  

Seriens minsta tvättställ är lite grundare än vanligt 
och mycket lätt att placera även i små utrymmen, 

utan att det ger avkall på varken design eller 
funktion.
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EN HELHET FÖR   BADRUMMET
Flow – rena linjer och  
harmoniska proportioner 
Badrumsserien Flow är designad för Vedum 
av Jesper Ståhl. Det är en uttrycksfull serie 
med rena linjer och harmoniska proportio-
ner. Du kan välja tvättställ i det stenliknan-
de materialet Top Solid eller porslin. Oavsett 
vilket är Flow en serie för dig som sätter 
värde på genomtänkta inredningsdetaljer 
och personlig design. 

Free – balans, enkelhet och omsorg om detaljer
Badrumsserien Free har ett harmoniskt formspråk som präglas av balans, enkelhet och omsorg om detaljer. Seriens 
tvättställ finns också i en grundare variant för mindre badrum, Free Compact. Namnet Free syftar på seriens valfrihet  
och det självklara, fria intryck som designen ger. Free är designad för Vedum av Jesper Ståhl.

FLOW 2000: Nedtonade gröna och 
betonggrå kulörer ton i ton gör bad-
rummet ombonat, samtidigt som det 
har drag av trendig industristil. Rena 

linjer, tidlösa materialval och vardags-
rumskänsla är andra utmärkande drag.

FREE 615: Luckan Light Wood är inspirerad av drivved och har en yta med en lite sträv struktur som ger 
 ett mjukt och varmt intryck. Känslan går åt det ruffa men är samtidigt stilren med svala, ljusa kulörer.  

Melaminytan gör luckan slittålig och högskåpet ger gott om förvaring. 

Årets  
nya  

kulörer!
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Som du kanske läste på förra sidan är färgen tillbaka i våra badrum. 
Och det är inte i första hand kaklet som står i centrum när nytt badrum ska  
väljas. Nu är det möblerna som ska väljas först – och de får gärna vara gröna. 

B ort med det gråa, in med färg! Är det något som våra leverantörer snappat upp inför i år är det att vi vill ha färg i våra badrum. 
Svedbergs satsar stort på grönt i sitt sortiment, som lätt kan matchas med andra gröna nyanser i kaklet för att skapa en ljus  

och fräsch touch i badrummet. Givetvis går det fint att även hitta andra färger, färgvalen för badrumsmöblerna har nästan ingen  
begränsning idag och ofta väljs kaklet i andrahand, till skillnad mot förr. 

Det är något vi tagit tillvara på och kan erbjuda dig en komplett badrumslösning med allt från porslin till kakel, speglar och skåp. 

C O M E B A C K E N

DEN GRÖNA  
FÄRGENS COMEBACK

Svedbergs  
satsar på  

grönt!
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M O O D B O A R D S

Här ser du tre trendspaningar från vår kreative  
Fredrik Spjut, butikschef på Kakelcentralen i Malmö.

BLI INSPIRERAD AV 
VÅRA MOODBOARDS

Grön palett 
Årets färg är Greenery. Vår tolkning är lite mjukare och kan med fördel dela sin tillvaro 
med guld eller mässing. Här syns FS Nijar 45x45 från Peronda, två gröna plattor från 
Mosas serie Global Collection 15x15 och serierna Vitreo och Aero 2x2 från Trend.
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M O O D B O A R D S

Orange palett 
Handgjort i kombination med industri. Kontraster möts och nya allianser bildas. Här visas handgjord mosaik från Trend samt kakelplattan 
Cementi 18x18 från Natucer.
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K A P I T E L N A M N

Färgglad palett 
Sommaren är i antågande och färgerna i naturen återvänder. Hos oss hittar du 
produkter i flera olika kulörer. Till exempel kakelplattan Sistem C i flera olika färger 
och storlekar från Marazzi. Eller varför inte Cementi 18x18 från Natucer? För den som 
föredrar mosaik har vi HX-90 vit matt hexagon 2,5x2,5. Allt ligger på en bakgrund 
som är Inedito N 15x120 från La Faenza.
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MILJÖ  
OCH BRA  
VILLKOR

Det ska inte bara vara snyggt och praktiskt – miljön är minst lika 
viktig för oss på Kakeldaxgruppen. Vårt mål är att ha så miljövänliga 

produkter som möjligt. 

– en självklarhet

K A P I T E L N A M NA L L T  F Ö R  M I L J Ö N

V
årt egna sortiment, KDX-produkter, 
tätskikt och fix, är alla Hus A och 
B-certifierade. 

Det betyder att de uppfyller de 
krav som från och med 2017 gäller 
för kommunala byggnationer. För att 
höja miljömålen ytterligare har vi på 
Kakeldaxgruppen också tagit fram en 

egen klassificering med en lista, av kakel och klinker, där 
alla produkter som uppnår våra krav hamnar. För att nå 
standarden krävs bland annat att 40 % av alla plattor ska 
innehålla återvunnet material. 

Bra villkor för alla 
Vi jobbar också efter en så kallad Code of Conduct (CoC), 
som är riktlinjer för hur företag kopplade till oss ska bedriva 
sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt sätt. 

Genom detta kan vi försäkra oss om att alla våra 
leverantörer tillverkar sina produkter under goda arbetsför-
hållanden och följer FN:s stadgar som barnkonventionen, 
arbetsrätt och att alla anställda skall ha fackföreningsfrihet. 

Ytterligare ett steg för att kunna säkerställa alla dessa 
krav är att vi uteslutande jobbar med leverantörer i Europa. 
Det gör det lättare för oss att kunna kontrollera att alla 
lagar och regler följs. 
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Att renovera hemma innebär en massa  
saker att hålla koll på. Att dessutom 
behöva fundera över vad som kan göras 
miljövänligt kan lätt bli för krångligt.  
Därför har vi i vår nyöppnade butik i 
Hisings Kärra byggt ett så kallat miljöhus 
som är helt uppbyggt av miljövänliga 
material, så du som konsument kan traska 
in och se exakt vilka möjligheter som finns. 

Bland annat presenterar vi vilka plattor 
som är snällare för miljön och berättar 
samtidigt hur leverantören arbetar i övrigt 
med miljöfrågor. Det är inte bara kaklet 
som vi tänkt på, all inredning som dusch 
och toalett i badrummet och produkterna 
i tvättstugan är Svanenmärkta. På utsidan 
hittar du tegelpannor på husets tak, de har 
vi köpt begagnade från Östergötland. 
Varmt välkomna in till butiken så berättar 
vi mer! 

BESÖK  
VÅRT  
MILJÖHUS
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I september varje år arrangeras kakelmässan Cersaie i italienska Bologna. Här samlas 
världens främsta tillverkare på en yta på drygt 170 000 kvadratmeter och som 
brukar locka runt 100 000 besökare varje år. I grannstaden Modena ligger Italiens 
kakelcentrum. 

Är du mer för den spanska stilen kan du hos oss också finna ny och gammal keramik 
från den vackra staden Valenica som varje år i februari arrangerar den andra stora 
årliga kakelmässan –  Cevisama. Precis som i Bologna dyker leverantörer från hela 
världen upp för att visa upp det senaste i kakelbranschen och självklart är vi på plats 
både i Bologna och Valencia för att snabbt kunna visa det allra senaste i våra butiker. 

Några av våra leverantörer som ställer ut på mässorna är Marazzi, Casalgrande Padana, 
Gambini Group, Italgraniti, Geotiles och Peronda. 

Är du lika förtjust i kakel som vi? Då borde du besöka våra 
butiker som alltid har de senaste nyheterna från världens 
största kakelmässor!

K A K E L M Ä S S O R

BESÖK VÄRLDENS  

STÖRSTA  
KAKELMÄSSOR

Italgraniti Nordic Stone

Epoca Chalet Natural Oak26 Kakeldaxgruppen.se



Lilla Kakelskolan

Ska du renovera badrummet och funderar på att välja plattor i 
stort format? Det har blivit ett allt mer populärt val för både golv 
och vägg. Men det finns några saker att tänka på, en av dem är  
rätt montering och hjälpmedel. 

Några av våra vanligaste reklamationsärenden 
är stora plattor som är ojämnt monterade 
(tandning, fogsprång). Nästan alltid  
handlar det om att kaklet monterats  

på ett felaktigt sätt. 

Här följer några av de  
viktigaste sakerna att tänka  
på när du monterar större plattor:
1. Arbeta med ett bra fix på golvet, till exempel 
flytfix.  
2. Jobba med ”levelsystemet” för att få det 
rakt och jämt. Med levelsystemet får man en 
montering som har fix under hela plattan och inga 
ojämnheter till de andra plattorna. När plattorna 
monteras på plats pressas de nedåt och fastnar i 
varandra, så att de lägger sig jämnt.  
3. Se till att det ligger fix under hela plattan för 
att undvika att det blir luft under. Detta är ett 
vanligt fel som kan resultera i att plattan spricker 
när man går på den eller om man borrar i kaklet. 
4. Levelsystemet fungerar lika bra på väggen som 
golvet. 
5. Används till plattor som är 30x60 cm eller 
större.

K A K E L S K O L A N

Marazzi Allmarble

Casalgrande Etrusche Tuscania

Italgraniti Stone Mix Limestone Honey 27



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

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

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

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

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

www.kakeldaxgruppen.se
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