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BLOCKS 5.0 WOOD

NU släpper Konradssons Kakel 

NYHETSPAKET NR 2: 2016.
 I denna folder kan ni se en närmare presentation av de produkter som 

kommer  att skickas till er inom kort.

Sliten brädlook med BLOCKS 5.0 WOODBL
Från mörka bruna toner, till ljust beiga och vita. Vår frostsäkra klinker Blocks ger känslan av slitna brädor 
och flagnad målarfärg. Träffsäker patina och massor av charm. Blocks går att lägga både ute och 
inne och blir riktigt snygg som golv eller som en del av ett rum. Eller varför inte skapa ett ”gammalt trä-
bord” för uterummet? Observera att plattornas mönster kan skilja sig mycket sinsemellan.

5579 Blocks 5.0 Wood
20x120 cm

Blocks 5.0 Wood
Något utöver det vanliga!



GLOBAL COLLECTION

GLOBAL COLLECTION är en frosttålig Golv/Väggplatta som kan 
matchas och kombineras på många sätt. Det breda färgutbudet, den slitstarka och halkfria ytan kom-
binerat med  plattans funktionalitet och estetik öppnar många möjligheter för denna serie. 
Plattorna i formatet 14,6x14,6 är rektifierade och mycket uppskattade till projekt.

Färger:  Vit, Svart, Ljusgrå, Grå, Blå, Turkos, Grå/Brun, Ljusbeige, Tegelröd

Priskod: M13

Pei:  5 (gäller samtliga färger)

GLOBAL COLLECTION 
Vit Matt

GLOBAL COLLECTION 
Grå Matt

GLOBAL COLLECTION 
Grå/Brun Matt

GLOBAL COLLECTION 
Ljusbeige Matt

GLOBAL COLLECTION 
Tegelröd Matt

GLOBAL COLLECTION 
Blå Matt

GLOBAL COLLECTION 
Turkos Matt

GLOBAL COLLECTION 
Svart Matt

GLOBAL COLLECTION 
Ljusgrå Matt

Art nr: 5765 14,6x14,6 cm

Art nr: 5768 14,6x14,6 cm

Art nr: 5771 14,6x14,6 cm Art nr: 5772 14,6x14,6 cm Art nr: 5773 14,6x14,6 cm

Art nr: 5769 14,6x14,6 cm Art nr: 5770 14,6x14,6 cm

Art nr: 5766 14,6x14,6 cm Art nr: 5767 14,6x14,6 cm

Global collection
Uppskattad till projekt!



RETROBELLE EPOQUE
Vår nyaste nyhet RETRO är en frostsäker klinker med mycket karaktär och personlighet. Pre-
cis som namnet skvallrar om ger plattorna en riktig retro-look med sin slitna, patinerade yta, likt ett må-
lat trägolv som långsamt slitits ner över tiden. Retro kommer i fyra olika färger, i två olika format - smalt 
rektangulära och hexagon. Plattornas form öppnar upp för fantastiska möjligheter till olika sättningar 
och unika ytor. Retro passar lika bra i den privata bostaden som i den offentliga miljön och går även 
att sättas eller läggas utomhus.

Ett serie vi tror kommer tilltala många, är vår 
nyhet med det vackra namnet 

BELLE EPOQUE
Ett vackert kakel med mjuka färgtoner och 
behagliga skiftningar. Plattorna ger en svagt 
sliten, laserad effekt. Snygg patina – lite shabby 
chic-känsla. Belle Epoque kommer i 10 x 20-for-
mat, med glaserad yta. Det tryckta mönstret på 
dekorsatsen påminner om klassiska äldre tapet-
mönster och den vackra slitningen ger intryck av 
att kaklet suttit länge, länge. Detta vackra kakel 
passar väldigt fint i klassiska, kanske lantliga kök, 
eller på ställen där man helt enkelt vill låta plat-
sens själ tala.

5474 RETRO 
Vit Hexagon
36x41,5cm

5475 RETRO 
Grå Hexagon
36x41,5cm

5476 RETRO 
Brun Hexagon
36x41,5cm

5477 RETRO 
Svart Hexagon
36x41,5cm

5470 RETRO Vit 7x60 cm

8011 Belle Epoque Vit 8012 Belle Epoque Grå

8013 Belle Epoque Grön 8018 Belle Epoque Blå

8019 Belle Epoque Vit Dekor (säljs i hela paket om 50 plattor, 1m2)

5471 RETRO Grå 7x60 cm

5472 RETRO Brun 7x60 cm

5473 RETRO Svart 7x60 cm

M9Priskod på samtliga

Belle Epoque
En serie ni inte får missa!

Retro!
Bland det trendigaste just nu!



FORLI
FORLI, en  blank 15 x15-kakelserie något utöver det vanliga.

3123 Forli Vit Blank 
15x15cm

3124 Forli Blank Patch Decor Mix
15x15cm (säljs i hela paket om 44 plattor, 1m2)

Det är nött, skavt och nedslitna knackade kanter. Forli är en blank kakelserie i det klassiska 15x15-for-
matet som verkligen andas vintage. Tonen är varm och ytan upplevs som svedd på sina ställen. Snygg 
såväl i kök som badrum, eller varför inte som charmig bordsskiva? Seriens dekorsats ger känslan av att 
vara handmålad och kommer i fyra olika blominspirerade mönster.

WWW.KONRADSSONS.COM

Forli
Vintage ända in i kaklet!


