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Här visar vi ett urval av de kakelnyheter som vi lan-
serar i Kakelspecialistens projektsortiment 2020. Vill 
du ha mer information om en specifik serie, besök vår 
hemsida där du även kan beställa prover.

En kort sammanfattning av årets kakeltrender
- naturkulörer
- terrazzomönster
- brända toner
- matta ytor
- grönt är årets färg

Framsida: Medley



New Zellige

POLICROMA
Policroma är en ny serie från italienska CEDIT. En tillverkare som satsar på design och 
samarbeten med erkända designers. Policroma är skapad av Cristina Celestino, italiensk 
inredningsarkitekt och designer. Serien består av storformatiga plattor med olika mönster 
- enfärgade, geometriska och marmor. Inspirationen hämtas från italiensk marmor med 
starka vener och gips i olika kulörer. Den rundade bågen återfinns i serien i olika
kombinationer.

Plattorna går att ha på golv och vägg, de skapar dekorativa miljöer i en modern kulörskala.

Storlekar: 120120, 120x240, 60x120 cm
Tjocklek: 6 mm
Yta: Matt eller blank

Notera att alla mönster inte finns i alla storlekar
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Nya kulörer i serie Play - Dots, Drops & Marble. Ett 
terrazzomönster med kulörer som känns 70-tal. 
För golv och vägg i storlek 20x20 cm. Matt yta.PLAY

Play dots black Play dots multiblack Play dots multiwhitePlay dots white

Play drops multiblack Play drops multiwhitePlay marble white Play marble black



Play

Regolo är en ny serie klinker i det avlånga formatet 7,5x30 cm med matt yta. I serien 
finns en enfärgad basplatta och fyra olika mönstergrupper där mönstret är grafiskt 
och i 3D. Kombinera som du vill för att få dekorativa ytor.
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GIHAIAKlinker med överdådigt 
terrazzomönster med blått som 
accentkulör. Mönstret är skapat 

av Arch. Luigi Romanelli. Storlek 
60x60, 30x60 och 120x260 cm*.

Bianco GrigioGrafite

Maxi Bianco Maxi Grafite Maxi Grigio

*Det är endast Maxiplattorna som finns i 120x260 cm



Genesi är en serie som innehåller både kakel 
och klinker. Kulörskalan är dov och med lite 

brända toner. Ytan är matt. Kombinera de 
olika kulörerna och storlekarna.

Klinker för golv ch vägg storlek 15x15 cm
Kakel för vägg storlek 5x25 cm 

Till serien finns också dekorer 
med grafiska mönster.

GENESI
Verde TerracottaMenta GrigioBiancoBeige



Medley är en serie som kombinerar 
pastell och terrazzomönster på ett 

modernt sätt. Terrazzokrossen finns 
i olika storlekar från smått till stort. 
Storlekar 30x60, 60x60, 90x90 och 

60x120 cm.

MEDLEY
CLASSIC

MINIMAL

POP

ROCK

Blue Dark grey Green WhitePinkGrey



Ny marmorlook med 
vackra vener i olika 
kulörer. Plattorna känns 
som konstverk. 

Storlekar: 120x280, 
120x120, 120x240
och 60x120 cm

Tjocklek: 6 mm

Yta: Matt eller Glossy

LES BIJOUX 
DE REX

Les quatre saisons Jaspe rouge

Ombre de caravage

Marron imperial

Sodalite bleu

Brèche capraia Calacatta altissimo blanc



Intarsi

I FILATE DI REX
Från tyger till klinker. Serie I Filati di Rex är ett samarbete med Rubelli, en italiensk tillverkare av 
silkestyger från Venedig. Det traditionella hantverket att tillverka silkestygerna och dess utseende 
och kulörer har inspirerat en serie med storformatiga plattor i ett stort antal mönster i softa paste-
ller. En dekorativ serie som skapar vackra väggar med en exklusiv känsla av venetiansk inredning 
och livsstil. 

Storlekar: 120x280, 120x240, 60x120 cm
Yta: Matt
Tjocklek: 6 mm.

9 olika mönster - för att se alla mönster och kulörer gå in på vår hemsida
www.kakelspecialistenprojekt.se



I FILATE DI REX



STONECRETE

CG G

AG DG

Serie Stonecrete kombinerar utseendet från sten och betong. Fyra kulörer, storlek 
60x120, 90x90, 60x60, 30x60 cm och mosaik.  Till serien finns en typ av dekor 
med cirklar (90x90 cm) eller diagonala linjer (60x120 cm) i plattan. För vägg och 
golv, inomhus och utomhus.



LUCI DI VENECIA

Storlekar: 60x120 cm, 120x120 cm, 60x60 cm, 30x60 cm, 6x60 cm
Kulörer: Ice, White, Mud, Green, Red, Grey, Blue, Graphite

Serie Luci di Venecia hämtar inspiration från Venedig där ljuset från himlen re-
flekteras i vattnet. Kulörer som känns venetianska med vackra metalleffekter. 
Tillverkare är Decoratori Bassanesi, en ny samarbetspartner till Kakelspecialisten. 
De specialiserar sig på dekorativa och grafiska plattor för arkitekter och inreda-
re. De samarbetar med kända designers som Paola Navone, DB studio, Sebastian 
Herkner m.m.

Luci di Venecia kommer i 8 olika kulörer och 5 olika mönster plus mosaik.

GREEN

Onde Rialto Riflesso Venezia Cristallo



ZINC
Zinc är en granitkeramik med metallkänsla och med ett oxiderat utseende. Serien 
innehåller tre kulörer bland annat en grön. Inspirationen har hämtats från zinkta-
ken i Montmarte, Paris. Till serien finns en dekor med ett gallerutseende, storlek 
60x120 cm, kallad Skin.

Storlekar: 120x260, 120x120, 60x120, 60x60, 30x60 cm. Finns även i ett 
hexagonformat 25x29 och 2 cm utomhusklinker.

Tjocklek: 6,5 mm i de större storlekarna, övriga 7,4 mm.

För vägg och golv, inomhus och utomhus (fasad och terrass)

Black Copper Green



MODULO
Modulo är en ny serie klinker där tillverkaren hämtat inspiration från perforerade 
tegelstenar. Ytan är matt och finkornig vilket reflekterar kulörena på ett vackert sätt. 
Kulörerna är moderna men ändå traditionella - klassisk tegel, kol, pulver grå, kritvit 
och en intensivt mossgrön. Modulo finns i två ytstrukturer, en slät (Modulo Base) och 
en ribbad (Modulo Inciso), en hyllning till teglet. Till serien finns även en dekor,  Modu-
lo Tondi, en dekoration med knappar som imiterar hålen i perforerade tegelstenar.

För vägg och golv, storlek 5,6x23,2 cm

Base

Inciso

Tondi

Gesso MattonePolvere Carbone Muschio



projektutställning
Kakelspecialisten Projekts utställning hittar du på Medborgarplatsen 
25 i Stockholm. Här visar vi vårt projektsortiment av kakel, klinker, 
granitkeramik och mosaik på 700 m2. Välkommen vardagar för att 
hämta inspiration eller för att hitta en specifik platta till ett projekt. 
Vi som arbetar i utställningen finns här för support till ditt framtida 

projekt.

Adress: Medborgarplatsen 25 Stockholm
Öppettider: Vardagar 08:00-17:00*

Telefon: 08-686 93 80
E-post: projekt@kakelspecialisten.se

Instagram: @kakelspecialistenprojekt

* se hemsdia för öppettider vid helgdagar och sommar



kakelspecialistenprojekt.se
På Kakelspecialisten Projekts hemsida kan du enkelt beställa prover från 

projektsortimentet, få inspiration, se nyheter i sortimentet, titta på referen-
ser och även ta del av de events vi ordnar. Hemsidan är för dig som arbetar 

som arkitekt, inredare och annan typ av beställare av kakel, klinker och 
mosaik till privat och offentlig miljö.

På hemsidan behöver du skapa ett konto för att beställa prover, det är för 
att du ska slippa skriva in din adress m.m. varje gång du beställer prover. Vi 
använder inte kontaktuppgifterna till något annat än att skicka ut proverna.

nyhet



Telefon: 08-686 93 80
E-post: projekt@kakelspecialisten.se

kakelspecialistenprojekt.se
Instagram: @kakelspecialistenprojekt

NY HEMSIDA
SE VÅRT PROJEKTSORTIMENT, BESTÄLL 
ENKELT PROVER, FÅ MASSOR AV 
INSPIRATION OCH MYCKER MER!

kakelspecialistenprojekt.se

Trapezi

nyhet


