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STORFORMATIGA KERAMISKA PLATTOR
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Wide & Style
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Kakelspecialisten har tagit fram ett koncept som går under namnet 
KAKELXXL. Precis som uttrycket antyder handlar det om unikt 
storformatiga keramiska plattor. Med storformatiga avses plattor 
i storlekar från 80x80 cm och ända upp till t.ex.160x320 cm. 

Vägg-, golv- och fasadytor beklädda med plattor ur KAKELXXL blir 
estetisk tilltalande, i det närmaste helt fogfria, lätta att renhålla 

och kräver minimalt med underhåll. 

Kakelspecialistens sortiment av KAKELXXL består av ett urval från 
världens ledande tillverkare av storformatiga keramiska plattor 

främst från Italien. Användningsområden för denna typ av plattor 
i dina kommande projekt kan handla om allt från privata miljöer 
till fasader, badhus & spa, hotell, offentliga lokaler och offentliga 

golv som i t ex restauranger, barer, butiker m.m. Plattorna går 
också utmärkt att använda för att tillverka möbler t ex. bord och 

köksöar - endast fantasin sätter gränser.

I konceptet KAKELXXL ingår även kompletta monteringsmetoder 
och teknisk support under hela projektet. Våra medarbetare i pro-
jektutställningen kan också bistå med hjälp och information kring 

val av plattor till olika utrymmen och sortimentsfrågor m.m.

I den här broschyren hittar du ett urval av det sortiment vi erbju-
der. I Kakelspecialistens projektutställning på Medborgarplatsen 
25 återfinns också sortimentet, du hittar det även på vår hemsida 

kakelxxl.se

160x320

120x240 80x240 

80x180
160x160

120x120

80x80
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étoile

Kulörer
7
Tjocklek
6 eller 10 mm 
beroende på storlek
Utrymme
Vägg och golv

Vi reserverar oss för att alla kulörer inte finns i alla angivna storlekar. Finns i olika ytor beroende på storlek. 

Étoile är en platta med dramatiskt marmorutseende

Storlekar kakelxxl (cm)
160x320
120x240
160x160
120x280
120x120
80x180
80x80

nyhet!

CREME

BROWN RIVER

RENOIR GRIS

ILLUSION SYMPHONIE

TROPICAL
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operaenyhet!
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Operae är en serie stor-
format plattor med olika 
dekorativa mönster.   7 
mönsterteman med ett 

stort antal kulörer inom 
varje tema.

Mönster

Storlekar kakelxxl 
120x240 cm

Tjocklek: 9 mm

Utrymme: Vägg 

Bläddra i 
katalogen på 
vår hemsida 
för att se 
mer!



8

Denna badrumsmiljö kan du se i 
Kakelspecialistens butik i Årsta/Stockholm
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la roche

LA ROCHE BLANC LA ROCHE ECRU

LA ROCHE GREYLA ROCHE MUD

La Roche är en serie med rustikt 
elegant utseende med inslag av 

betongkänsla

Kulörer
4

Storlekar kakelxxl (cm)
160x320 
120x280
120x240
160x160
120x120

80x80

Tjocklek
6 eller 10 mm beroende på storlek

Utrymme
Vägg och golv

Vi reserverar oss för att alla kulörer inte finns i alla angivna storlekar. Finns i olika ytor beroende på storlek. 
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rawtech

RAW-COAL RAW-DUST RAW-MUD

RAW-WHITE

Rawtech är en serie med vackert 
stenutseende

Kulörer
4

Storlekar kakelxxl (cm)
120x240

80x180
120x120

80x80

Tjocklek
6 eller 10 mm beroende på storlek

Utrymme
Vägg och golv

Vi reserverar oss för att alla kulörer inte finns i alla angivna storlekar. Finns i olika ytor beroende på storlek. 
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Mönster
7 

Storlekar kakelxxl 
120x260 cm

Tjocklek: 6 mm

Utrymme: Vägg 

Liquida är en serie stor-
format plattor med olika 

Art Déco mönster
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liquida

PORTHOLE RIBBED

BLOCK BOLD

CUT OUT

FRAME

PLAID

OVAL

Curated by Davide Tonelli

nyhet!
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Denna badrumsmiljö kan du se i 
Kakelspecialistens butik i Årsta/Stockholm
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i classici

BRAZILIAN CALACATTA GOLD MARQUINA

PORTORO

I Classici  är en serie med 
klassiskt marmorutseende

Kulörer
5 marmormänster

Tjocklek
6 eller 10 mm beroende på storlek

Utrymme
Vägg och golv

STATUARIO

Storlekar kakelxxl (cm)
120x280
160x320
120x240
160x160
120x120
80x180
80x240
80x80

Vi reserverar oss för att alla kulörer inte finns i alla angivna storlekar. Finns i olika ytor beroende på storlek. 
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wild forest

GREY

Wild Forest är en platta med 
marmorutseende

Kulörer
1

Storlekar kakelxxl (cm)
60x260

120x120
120x260

Tjocklek
6 mm

Utrymme
Vägg och golv

nyhet!
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tatoo

WHITE NATURAL OXIDUM DECOR BLACK DECOR

Tatoo är en serie med betongutseende 

Storlekar kakelxxl (cm)
120x260   90x90
120x120   60x260

Kulörer
3

Tjocklek
6,5 mm 

Utrymme
Vägg och golv
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flowtech

RUSSET

BURNISED

AGED BRONZE

Flowtech är en serie med ett 
metallutseende

Kulörer
3

Storlekar kakelxxl (cm)
160x320 
120x120
160x160
120x240

80x80

Tjocklek
6 eller 10 mm beroende 

på storlek

Utrymme
Vägg och golv
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Vi reserverar oss för att alla kulörer inte finns i alla angivna storlekar. Finns i olika ytor beroende på storlek. 
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interno 9 wide

DARK RUST SILVER

PEARL

Interno Wide är en serie med 
ett metallskimmer

Kulörer
4

Storlekar kakelxxl (cm)
160x320
120x240
160x160

80x160
120x120

80x80

Tjocklek
7 mm

Utrymme
Vägg och golv

Vi reserverar oss för att alla kulörer inte finns i alla angivna storlekar. 
Finns i olika ytor beroende på storlek. 
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prexious

CHARMING AMBER DREAM ARABESQUE MOUNTAIN TREASURE

Prexious  är en serie med marmorutseende

Kulörer
6 marmormönster

Tjocklek
6 eller 10 mm beroende på storlek

Utrymme
Vägg och golv

PEARL ATTRACTION THUNDER NIGHT WHITE FANTASY

Storlekar kakelxxl (cm)
160x320
120x120
120x280
160x160
120x240
80x180
60x240
80x80

Vi reserverar oss för att alla kulörer inte finns i alla angivna storlekar. Finns i olika ytor beroende på storlek. 
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wide & style
Kollektionen Wide & Style kombinerar stora format med dekorativa mönster. Tillverkaren 
kallar det CERAMIC WALLPAPER.

Serien innehåller 49 olika mönster. Du kan få en rendering på hur plattorna kommer se 
ut i ditt projekt/utrymme och med anvisningar för var skärningar behövs göras för att 
inte påverka estetiken. 

För vägg, både utomhus- och inomhusinteriörer. 
Storlekar 160x320, 120x240 cm
Tjocklek 7 mm

Extra tryck på plattorna går att få, tex en företagslogotype eller liknande.
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Bläddra i Wide & Style 
katalogen på vår hemsi-
da eller beställ den för att 
se alla 49 mönster.
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BARRIQUE BRUN GRIS

MOU NUAGE SABLE

120x240 cm
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matiéres
Matiéres är en klinkerserie med ett rustikt utseende.

Kulörer
6

Storlekar kakelxxl (cm)
120x240
120x120
120x280

80x80

Tjocklek
6 eller 10 mm beroende på storlek

Utrymme
Vägg och golv

120x120 cm

Vi reserverar oss för att alla kulörer inte finns i alla angivna storlekar. Finns i olika ytor beroende på storlek. 
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alabastri

AMBRA BAMBOO FUMÉE

MADREPERLA

Alabastri är en serie med ett 
alabastermarmorutseende.

Kulörer
7 marmormönster

Storlekar kakelxxl (cm)
160x320 
120x240
120x120

80x240
80x180

80x80

Tjocklek
6 eller 10 mm beroende på storlek

Utrymme
Vägg och golv

MIELE SMERLADO

ZAFFIRO

Vi reserverar oss för att alla kulörer inte finns i alla angivna storlekar. Finns i olika ytor 
beroende på storlek. 
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möbler
Med KAKELXXL-plattor kan du skapa och designa egna möbler 
som t ex köksöar, köksbänkar, inklädda köksskåp, sänggavlar 
receptionsdiskar och bord m.m. Endast din fantasi sätter gränser. 
Missa inte koncepet Bath design där du kan få handfat tillver-
kat av samma storformatiga platta som du sätter på väggen för 
ett enhetligt utsteende i badrummet.

Calce grigio

Bath design



31

kort om support och montering 

Calce grigio

I Kakelspecialistens koncept KAKELXXL ingår även teknisk support under hela projektet. Vi erbjuder också 
ett fullödigt sortiment av samtliga nödvändiga kringprodukter. Här är några tips inför ett lyckat projekt med 
KAKELXXL.

PLANERA KAKELXXL PROJEKTET
Var noga när du planerar det aktuella utrymmet. Planera hur många hela plattor du kan få in i rummet för 
att minimera kapningar. När du beräknar kvantiteten utgå från de antal plattor du behöver och inte antalet 
kvadratmeter. Planera också redan från början var du ska ha fog och hur stor fogbredden ska vara för ett 
estetiskt bästa resultat. Vi rekommenderar en fogbred om c:a 1 mm. 

SUPPORT UNDER HELA KAKELXXL PROJEKTET
Kakelspecialistens projektavdelning hjälper dig med planering och val av plattor. Via Kakelspecialistens 
tekniska support kan du och/eller aktuell entreprenör få stöd med allt från underlagsfrågor till monterin-
gsfrågor. Vid behov vidarebefordrar naturligtvis Kakelspecialistens projektavdelning önskemål om utökad 
support till vår teknikgrupp. Tekniksupporten stöttar sedan dig och ditt KAKELXXL-projekt hela vägen till ett 
hållbart och vackert slutresultat. Kakelspecialisten finns således tillgängliga för tips och rådgivning redan 
från planeringsstadiet av ett projekt med KAKELXXL och under hela projektet och hjälper till vid frågeställ-
ningar på vägen fram till önskat resultat.

HANTERING
Med leveranser av KAKELXXL-plattor kommer plasthörn som man sätter på hörnen på plattorna när de ska 
förflyttas till och på arbetsplatsen. Detta för att minimera att ett hörn ev. skadas när aktuell entreprenör sätter 
ned plattan, ev. stöter emot något på vägen m.m. För att bära in plattorna kan man, likt med glasskivor, 
med fördel använda vakum-sugkoppar. Notera dock att plattorna går att bära in utan hjälpmedel men vi 
rekommenderar alltid att man använder hjälpmedel för bättre ergonomi. Plattorna är tunna och därför re-
lativt lätta och går i vikt att jämföra med t ex en gipsskiva.

MONTERING
Kakelspecialisten erbjuder ett komplett sortiment med utvalda fäst- och fogprodukter för montering av 
KakelXXL-plattor. Vi erbjuder även hjälpmedel för lyft och justering plattorna. Dessa kan den entreprenör 
som ska montera plattorna antingen köpa eller hyra via Kakelspecialisten. Detta gäller även verktyg för 
kapningar av KakelXXL-plattor.

Bild: KGC verktyg Bild: Apavisa



32

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

www.kakelspecialisten.se/arkitekt
Instagram: @kakelspecialistenprojekt

Projektutställning: 
Medborgarplatsen 25 Sthlm

PROVER PÅ KAKELXXL
Du kan enkelt beställa provmappar 
på de KAKELXXL serier du är intresse-
rad av via kakelxxl.se eller projektav-
delningen.

bath designnyhet!

Bath Desgin är en kollektion italiensk handgjord 
badrumsinredning. Möblerna skapas av storformatiga 
keramiska plattor och du kan skräddarsy ett enhetligt 
och stilrent badrum med koordinerad platta på golv, 
vägg , handfat och hyllor.

Finns i olika modeller. Se vår hemsida för mer informa-
tion om sortimentet.


