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KAMPANJ! 
Ta del av våra 
erbjudanden 

och låt dig inspireras.
Gäller vecka 8-9

STIL
med kakel och klinker
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ÅSE 
ULVTORP
Dekoratör/Stylist/Inredare

Namn: Åse Ulvtorp 
Ålder: 52
Bor: På en gård i Särdal utanför Halmstad
Yrkestitel: Dekoratör/Stylist/Inredare
Aktuell: Åse har stylat 2016 års profilbild för Konradssons 
 (framsidan av katalogen), samt sidorna om ”5 uppslag”.
Inspireras av: Andra människor, resor, restauranger och  
hotell – ”de tar ofta ut svängarna”. 
Plattform: www.asedecor.se, instagram: asedecor

Säg att jag ska inreda mitt tomma hem. 
Hur ska jag börja?
– Tänk igenom vad du vill mötas av för känsla i ditt hem. Det är 
den känslan du ska försöka skapa. En ombonad känsla? En av
skalad? De flesta vet vad de gillar eller inte gillar, men har svårt att 
identifiera vad det är för stil. Faktum är att de flesta har flera stilar 
i sitt hem, det är det som gör det personligt. För att inreda efter 
någon särskild stil bör man känna till karaktärsdragen för just den, 
man behöver någonting att tänka kring. 

Hur gör jag för att hitta min stil?
– Börja med att ta fram bilder och kanske skapa en mood board. 
Du kan gå in i butiker, bläddra i kataloger och titta på olika 
miljöer. Hitta det som tilltalar dig. När du gjort det är det lättare 
att arbeta vidare, att sortera bort och välja. Sen kan du analysera 
det du gillar, vad är det för stil egentligen? Ser du att du dras till 
exempelvis den industriella, då kan du börja ta reda på vad som 
identifierar den stilen och vad för saker som hör ihop med den.

SKAPA RUM 
MED KÄNSLA



KONRADSSONS – STIL  |  3

Den idylliska
Lantlig och romantisk. För den  idylliska är allt 
som är slitet  charmigt och avskavd målarfärg är 
det  vackraste som finns. I  konkurrens mot linne 
möjligtvis. Linnelakan, linnedukar, linne servetter 
och… Ja, linne är underbart helt enkelt. Likaså 
spetsar, volanger och långhåriga fällar. 
Den idylliska gillar att knyta  hampaband runt 
 pastelliga paket och att dricka kaffe ur sirliga 
små koppar. 

Calx Bianco Sand Rect sand
Storlekar: 15x15 cm, 30x30 cm, 30x60 cm

Calx Grey Rect grå
Storlekar: 15x15 cm, 30x30 cm, 30x60 cm

Calx Antracit Rect antacit
Storlekar: 15x15 cm, 30x30 cm, 30x60 cm

Oporto dekormix (vägg)
Oporto är en klassisk och gammaldags 
serie kakel med franska influenser.

Calx (golv/vägg)
En stillsam, frosttålig klinkerserie som passar in i 
de flesta miljöer. Dess matta yta och de vilsamma 
färgnyanserna skapar harmoniska ytor. 

Kampanjpris!

425 kr/m2

ord pris 645 kr/m2

Oporto decormix blå 
Storlek: 15x15 cm (säljs i hel förpackning om 44 plattor (1 m2) med mixade motiv

Kampanjpris!

329 kr/m2

ord pris 475 kr/m2
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HIPSTERN
Den typiske hipstern är ung och bor allra helst i Brooklyn, NYC. I alla 
fall i stan… Hen (ja, det är självklart okej att använda hen i dessa kretsar) 
har ett stort musikintresse och vårdar sina gamla cyklar ömt. Betong, 
gamla brädor och ruffa ytor – ja industrivintage helt enkelt. Hipstern 
kan vara lite av en samlare. Hen värnar om det äldre och renoverar gärna 
gamla möbler. Återbruk är viktigt och nya användningsområden för gamla 
prylar är riktigt juste.

Le crete quadro dekor mix sats mix.
Storlek: 20x20 cm. Säljs i hel förpackning om 25 plattor (1 m2) med mixade motiv.

Le crete quadro dekormix (golv/vägg)
Le Crete Quadro är en serie klinker med dekorativa mönstrade plattor. Denna serie gör sig 
lika bra i miljöer med gammaldags charm som i miljöer med modern touch.

Plant powder

Kampanjpris!

795 kr/m2

ord pris 1 285 kr/m2

Plant (golv/vägg)
Trä och cement, två element typiska för den urbana och industriella stilen. 
Den skrapade, slitna ytan och de distinkta färgerna skänker serien dess karaktär.

Kampanjpris!

649 kr/m2

ord pris 925 kr/m2

Kampanjpris!

825 kr/m2

ord pris 1 180 kr/m2

Storlek: 15x15 cm

Storlek: 60x60 cm

Storlek: 30x60 cm

Plant clay Plant iron

Kampanjpris!

535 kr/m2

ord pris 765 kr/m2
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Terminus (golv/vägg)
Denna klinker är frostsäker, gjord 
av granitkeramik. Formatet är hela 
80x80 cm och ytan är polerad.

Terminus ljusbeige 
Storlek: 80x80 cm

PT vit matt
Storlek: 20x40 cm

PT vit blank
Storlek: 20x40 cm

Kampanjpris!

775 kr/m2

ord pris 1 285 kr/m2

Terminus grå

PT (vägg)
PT är en vit kakelserie, i formatet 20x40 cm. 
Finns i vit blank och matt yta.

Terminus beige
Storlek: 80x80 cm

Terminus grå
Storlek: 80x80 cm

MINIMALISTEN
För minimalisten ska det vara så avskalat som möjligt. Allt överflöd ska bort och det som är kvar ska ha rena, 
strama linjer. Färgerna? Nej. Inga färger. Svart och vitt ska det vara. Möjligtvis grått. Ska det vara mönstrat 
ska det vara grafiska mönster. Minimalisten kan tänkta sig mjuka upp hemmet med växter, trä eller metaller, 
bara det håller sig till det  moderna. Gammalt hör definitivt inte hemma här.  

Kampanjpris!

175 kr/m2

ord pris 260 kr/m2
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Niebla grön

LYXLIRAREN
Lyxliraren bor helst på hotell, men har oftast ett eget hem också. Materialvalen där är eleganta, lyxiga och  glamourösa. 
Gärna glänsande marmor som mjukas upp med skinande mässing och mjuka  sammetsdetaljer. Det är högblankt 
och stilrent som gäller. Lyxliraren har klass (hög sådan) och skulle inte ha någonting emot att bo i områden där 
 likasinnade bor, som i Hollywood till exempel.

Marmi carrara levigato rect 
Storlek: 59,5x59,5 cm

Kampanjpris!

640 kr/m2

ord pris 925 kr/m2

Aura cool glossy vit 
Storlek: 10x30 cm

Aura breeze glossy grå
Storlek: 10x30 cm

Aura jet glossy svart
Storlek: 10x30 cm

Kampanjpris!

350 kr/m2

ord pris 540 kr/m2

Marmi (golv/vägg)
Klassisk, tidlös, med en känsla av lyx. 
Marmi är serien där det klassiska italienska 
 Carraramönstret får ta plats och ge ditt hem 
ett lugnt, marmorerat mönster i ljusa toner.

Aura (vägg)
Aura är en konstnärlig serie kakel, med ett 
handgjort utseende och neutrala nyanser. 
Ojämna detaljer på varje enskild platta gör 
produkten unik.

Marmi carrara levigato rect 
Storlek: 29,5x59,5 cm

Marmi carrara 
levigato

Kampanjpris!

640 kr/m2

ord pris 975 kr/m2
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EKOLOGEN
Ekologen gillar det närodlade och närproducerade. Miljötänket är stort, likaså matintresset. Huset ligger naturligtvis 
på landet, och är klassiskt rustikt. Trädgården är viktig för ekologen, där odlas olika obesprutade nyttigheter friskt, och 
naturen får gärna avspeglas i materialvalen inne också. Här har vi någon som värnar om det genuina och traditionella, 
det ska kännas. På riktigt. Och ekologiskt. 

Pantheon venus 
multicolor

Pantheon (golv/vägg)

Pantheon venus multicolor
Storlek: 25x25 cm

Pantheon venus multicolor
Storlek: 50x50 cm

Pantheon venus multicolor
Storlek: 25x50 cm

Nat hnt8 svart
Storlek: 15x15 cm

Nat hnt8 svart (golv/vägg)

Kampanjpris!

749 kr/m2

ord pris 1 075 kr/m2

Nat hnt8 svart
Storlek: 30x60 cm

Nat hnt8 svart
Storlek: 30x30 cm

Kampanjpris!

445 kr/m2

ord pris 765 kr/m2

Kampanjpris!

385 kr/m2

ord pris 645 kr/m2

Kampanjpris!

595 kr/m2

ord pris 925 kr/m2

Kampanjpris!

525 kr/m2

ord pris 765 kr/m2

Nat hnt8 svart

I klinkerserien Pantheon har naturen fått tala. Med 
en välarbetad inkjetteknik har mönstret från en riktig 
stenhäll återskapats på plattorna. 

En melerad klinkerserie med vackra färgskiftningar. 
Plattorna är frostsäkra och tåliga och kan sättas på 
både golv och vägg.



Auktoriserad återförsäljare
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Kampanjpris!

635 kr/m2

ord pris 1 045 kr/m2

Nat hnt8 svart
Storlek: 60x60 cm
Tjocklek: min. 20 mm

20
 m

m

Enkelt att placera platt i rätt läge.
Ställbara fötter för att anpassa efter underlag

Plattor som kan användas ska ha en 
tjocklek på min. 20 mm

Kampanjpris!

Klä ditt uterum eller uteplats, eller varför inte balkongen med ett flytande golv. 
Fördelarna är många. Placera ut fötterna – lägg på plattorna. Voilà – ditt nya golv är klart.

Läs mer i vårt magasin ”Känsla”.  

KLINKER UTOMHUS 
Nya möjligheter med flytande golv.

Ställbar fot 2837 mm

75 kr/st


