
VICTORIAN FLOOR TILES





Winckelmans är en fransk traditionell klinkertillver-
kare som funnits sedan 1894. De tillverkar en matt 

genomfärgad oglaserad klinker med rakskurna 
kanter, sk. Victorian floor tiles. Plattorna består av 
naturligt ingredienser främst lera från Frankrike.

Eftersom plattorna är genomfärgade så är kulören 
alltid lika oavsett tjocklek och du kan lita på samma 

kulör vid återbeställning år efter år.

Sortimentet innehåller många olika storlekar i den 
mindre skalan och här återfinns ett stort antal olika 
former. Det möjliggör mönsterläggning och att ska-

pa traditionella golv och inredning.

Typiska projekt för denna typ av plattor är både 
offentliga och privata, det kan handla om 

restauranger, butiker, fastigheter och privata 
badrum m.m. De passar även bra på golv med 

högt slitage. 

Kontakta oss gärna på Kakelspecialisten Projekt för 
att få mer information och prover på Winckelmans 

sortiment av Victorian floor tiles.





KULÖRER



FORMAT

1,2x1,2 cm
2x2 cm

3,5x3,5 cm
5x5 cm
7x7 cm

10x10 cm
15x15 cm
20x20 cm

2,35x5 cm
5x10 cm
5x15 cm

2,5x15 cm
10x20 cm

FYRKANT

REKTANGEL

TRIANGEL

3,5x3,5x5 cm
5x5x7 cm

7x7x10 cm
10x10x14 cm

8,5x8,5x14,6 cm

HEXAGON

2,5 cm
5 cm

10 cm
15 cm

OKTAGON

10 cm
15 cm

RUND

1,8 cm
3,2 cm
5,9 cm

15 cm

ÖVRIGA FORMER

7 cm

5,2 cm

5,2 cm
Finns fler specialformer, hör med oss om det!





MÖNSTER & BÅRDER
Winckelmans har ett stort antal färdiga mönster och bårder, här visar vi ett litet 
urval. Du kan också skapa eget mönster och mönsterläggning utifrån det stora 

utbudet av  kulörer, storlekar och former som finns.

Se fler mönster på vår hemsida

Classic Bicolor Pattern Newcastle Glasgow

Bristol Philadelpia Multicoloured dots

Leeds London Classic biocolor pattern







Badrum i sekelskiftesstil med Victorian floor tiles.



TELEFON: 08-686 93 80
E-POST: projekt@kakelspecialisten.se
kakelspecialisten.se/arkitekt
INSTAGRAM: @kakelspecialistenprojekt
PROJEKTUTSTÄLLNING
Medborgarplatsen 25 Stockholm
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Beställ prover på vår 
hemsida eller kontakta 

projektavdelningen


