ETT

KAKELMAGASIN FRÅN KONRADSSONS KAKEL

B E S Ö K P Å A R K I T E K T KO N TO R E T
”Vi vill känna oss trygga med den
produkt som vi föreskriver.”

Inspireras
AV NYBYGGDA HUSET MED
PLATS ATT UMGÅS

TRENDER
BACK TO EARTH

AFRIKANSKA TRENDEN
SKINER HETAST

POOLHUS
d römmen
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S O FIA KANNE RLI N G | KA KEL & I N R EDN I N GSTR EN DER

DET FINNS
KAKEL OCH SÅ FINNS
DET KAKEL!

14-23. Inspireras av nybyggda huset.

Jag fullkomligt älskar när man kliver in i hem som
andas personlighet.
Enhetligt eller inte, både och eller antingen
eller, inget är rätt och inget är fel.
För den som vill ”hänga med” finns som
vi berättar om i vårt magasin tydliga stilar
i inredningen 2017 där Moder Natur, AfroOrientaliskt och återbrukstrenden är de mest
lysande på trendhimlen.
Men som vi också skriver om så det allra mest
trendiga att inte vara trendig utan satsa på inredning och produkter som
signalerar grönt ljus för dig – då blir det rätt.
Ett riktigt bra tips för att hitta rätt i sina val är att skapa Moodboards.
Tänk brett och plocka bort efterhand. Till slut har du fångat in vad Du
gillar – Din Stil.
Oavsett om du känner dig trygg i att följa rådande trender eller om
du vill sticka ut med mer personliga val så lovar vi att vi har kaklet för
dig och för ditt utrymme. Fråga oss eller våra duktiga återförsäljare om
råd så hjälper vi dig att hitta keramiken till din stil.

Följ med till det unga paret som byggde huset
med fokus på umgänge.
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”Känsla för mig
är personliga hem.”

SOFIA KANNERLING
Marknadsansvarig / Konradssons Kakel

34-35. Nyhet Blue Emotion

40-45. Poolhuset

26-39. Nyheter

8-9. Trend: Afrika

Nyheten Fjord tar oss med upp i
våra skandinaviska berg.

F ö lj o ss på:

FAC E B O O K

|

10-11. Arkitektkontoret
Ida Linbro berättar om arbetet på
arkitektbyrån Tengbom.

Låt dig inspireras av den
afrikanska trenden.

PINTEREST

|

I N S TAG R A M

|

HOUZZ

T

render och nyheter, mixat med inspirerande texter och bilder och så lite
matnyttigheter blandat med det. Det är det vi hoppas kunna servera
med detta magasin du nu håller i din hand.

Vi på Konradssons Kakel söker löpande efter de trendigaste nyheterna
i kakelvärlden, samtidigt som bredden i vårt sortiment är vår styrka.
Vi handplockar våra produkter från hela världen, hela tiden med fokus på att det ska
finnas något för alla. Dessutom måste kvaliteten vara den bästa, plattan måste ligga
rätt i tiden och komplettera vårt sortiment och slutligen är miljöaspekten en viktig del
för oss.
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Vi är medvetna om att det både är ett stort val och en stor affär att kakla om där
hemma. Beslutet kan behöva lång tid på sig att växa fram. Kanske kan detta magasin
hjälpa dig i rätt riktning. Oavsett om du är ute efter att få hjälp i valprocessen eller
om du ”bara” vill läsa om inredningstrender eller lära dig mer om materialet keramik
hoppas vi att du känner att du landat rätt och får det du söker. Oavsett vilket önskar vi
dig en härlig och rofylld stund med Konradssons kakelmagasin Känsla.
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10-11
BESÖK PÅ
ARKITEKTKONTORET
12-13
VAD SÄGER
PLATTSÄTTARNA
15-23
HEMMA HOS:
NYBYGGDA HUSET MED
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24-25
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40-45
HEMMA HOS:
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46-47
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48
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50-51
VÅRA BUTIKER OCH
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52
KERAMIK
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26-39
NYHETER

TRENDIGT
ELLER INTE
– VALET ÄR DITT
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D

et nya är det gamla och det blå har blivit grönt.
2017 års inredningstrender går i lite olika riktningar,
med mest fokus på återbruk och hållbarhet. Vi
sammanfattar det senaste åt dig, även om det kanske allra
trendigaste du kan göra i år är att inte vara trendig…
Glädjande nog tar miljötänket allt större fokus i inredningsvärlden. En av
årets starkast lysande trender är ÅTERBRUKSTRENDEN. Material och produkter
återanvänds på olika sätt, detta minskar nytillverkning, resursuttag och transporter,
vilket är positivt för vår miljö. Hurra!
Lite sammanlänkat med detta ”nya tänk” har också vikten av att tänka ur ett
HÅLLBARHETSPERSPEKTIV blivit. God kvalitet blir allt mer i ropet. Man talar om
inredning som gör skillnad. Gediget hantverk, tillverkat under goda kontrollerade
förhållanden av hantverkare i utvecklingsländer, ger både sysselsättning och en mer
hållbar miljö.
Kombinerat med återbruk och hållbarhet ser vi att den PERSONLIGA
INREDNINGEN blir av större vikt. Det handlar inte längre om att köpa
massproducerade hypade varor, utan om att hitta det som känns äkta och unikt
för den enskilda individen. Loppis- och auktionsfynd hyllas ur alla ovan nämnda
perspektiv.
I år inspireras vi av MELLANÖSTEN OCH AFRIKA. Djupa röda, blå och
sandfärgade toner. Grov struktur, trä och vackra geometriska mönster. Kelimmattor,
tunga möbler och stora växter tar plats i våra svenska hem.
MODER NATUR är också en aktuell trend. Material som betong, skinn och trä
dominerar. Gärna färg, men nyanserna är jordiga och dova. Pasteller är fortfarande
populära, men de går mer åt det mättade hållet än åt det bubbelgumssöta. Förra
årets trendfärg blå ger 2017 plats för den mörkgröna och det grå stiger åt sidan för
de beiga tonerna.

N YA T R E N D E R

BACK TO EARTH
Doften av nyutspruckna blad i en stilla skogsglänta. Kluckande vågor mot strandkanten. Metodiskt betande djur
på öppna fält. Och högt där uppe svävar några fåglar i pauserna mellan vingslagen. Känner du?
Samma känsla av lugn och harmoni återfås idag i de allra trendigaste hemmen. Att inspireras av naturen
ligger nämligen högt upp på listan över det hetaste i inredningsvärlden just nu. Det är naturliga
material så som trä, rotting, betong, ull och skinn som syns mest. Kulörerna är mjuka och dova, huvudsakligen
grönt, beigt och smutsiga pasteller. Växter och rustika detaljer ger rummet ytterligare en dimension av att vi gått
tillbaka ut i naturen, när vi kommit hem.

Träffsäker patina och massor av charm med
Blocks 5.0 Wood 20x120cm.
Vackra naturtrogna ådringar fås med
Nature Bone 50x50cm.

Cambridge 7,5x15cm
– naturens egna färger.
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Baita N
atural R
ect
60x60c
m
ger med
sitt
korsvirk
esmönst
er
ett skön
t och
ombona
t golv.

Trendigt buteljgrönt
med Fasad grön
Verde 7,5x15cm.

Varför inte ta in
mer läder i inredningen?
Diesel Hard Leather.

Diesel Concrete ger
en mjuk betongkänsla.

N YA T R E N D E R

AFRIKANSKA
T R E N D E N S K I N E R H E TA S T
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I år drömmer vi oss söderut. Ner till den heta sanden, den svedda savannen och den täta djungeln.
Nämligen till Afrika, kontinenten som influerar vår inredning som aldrig förr.
Det är både de norra delarna i mellanösten och de mer sydliga delarna av den stora världsdelen som
ligger till grund för den inredning vi idag kan ta del av här uppe i norr. Kanske är det hantverkskonsten
som tilltalar. Eller kanske upplevelsen av en småskalig produktion som gör skillnad. För att ge plats åt den
afrikanska trenden behöver vi se bortom den svala skandinaviska traditionen och våga bjuda in de enkla,
geometriska mönstren, de starka färgerna och de rejäla ytorna med struktur. Vi ser terrakotta, sand, mörkt
trä, djupa nyanser av blått. Vi ser stora växter, tunga möbler och en och annan elefant avteckna sig i någon
av de många textilierna som kommer med den afrikanska trenden.
Låt det personliga ta plats – det behövs om du vill följa den afrikanska trenden 2017.

Trendiga format
och geometriska
mönster –

KERAMOS
HEXAGON.

ACUSTICO,

med en känsla av
jordigt, unikt och handgjort.

Nött, skavt och nedslitna
knackade kanter med FORLI
vit blank 15x15cm.
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Djup nyans av blå ger

PETITE MAISON BLUE
10x10cm.

Vintagekänsla med mycket ljusreflektioner –

COLLAGE Vintage blank 13x13cm.
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Låt den afrikanska
solen skina med

CORTI GIALLO GUL
20x20 cm.

ed to
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E
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and,

DEKO

R 26x6

0,5cm

.
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BESÖK PÅ
ARKITEKTKONTORET
IDA LINBRO ARBETAR PÅ ARKTIKTBYRÅN TENGBOM

Ida Linbro är byggnadsingenjör och arbetar på arkitektbyrån Tengbom.
Där jobbar hon sida vid sida med arkitekter, med framförallt större offentliga
utrymmen, men även mot privata kunder.

Vad gör arkitekten och vad gör du som byggnadsingenjör?

– Det är arkitekten som driver projektet åt och i samråd med
beställaren. Han eller hon kan vara med i tidiga planarbeten, utforma och börjar skissa på bygganden. Ibland är jag med r edan
från start, ibland kommer jag in lite längre fram i projektet.
Mitt uppdrag är att ta fram bygglovshandlingar och projektera.
I projekteringen tar vi fram ritningar, tekniska beskrivningar,
rumsbeskrivning med mera. Det händer även att jag tar egna
projekt.
Vad efterfrågas idag vid byggen av till exempel lägenheter
eller större offentliga ytor?

– Att det ska vara hållbart över tid. Det är viktigt att det är
hållbart både estetiskt och kvalitetsmässigt. Underhållet är också
av stor vikt, att det är enkelt att hålla efter och rent.

Vad är viktigt för er i ett upphandlingsskede med en
leverantör?

– Vi måste kunna stå för de produkter vi föreslår åt en kund.
Är det inte en bra produkt är det vi som får skämmas. Eftersom
vi ska ha koll på så många olika typer av material, inte e nbart
kakel och klinker, är det svårt för oss att bli specialister på
något speciellt. Därför är det jätteviktigt att vi kan få bra hjälp
av er som är proffs och att ha en bra personlig kontakt. Man
ska komma ihåg att vi har betydligt mer kontakt med leveran
tören än till exempel plattsättaren eller byggarna på plats. Och
återkopplingen på om ett bygge blev bra eller inte kan komma
först många år senare, kanske när det är dags för ett nytt projekt.

Hur kan vi som keramikleverantör underlätta för er i ert
arbete?

– Framförallt är det viktigt att vi får precis all information
kring det vi beställer, för att undvika problem längre fram. Vi
vill känna oss trygga med den produkt som vi föreskriver. Vidare
är det viktigt med bra provhantering, det vill säga att vi har
uppdaterade, uppmärkta prover i vårt materialbibliotek. Utöver
faktiska fysiska keramikprover är det bra med bra produktbilder.
Vi blir mer och mer digitala.
Fysiska prover behövs för att kunna mäta ljushetskontrasten.
I Boverkets byggregler (BBR) framgår att det i alla offentliga
utrymmen, till exempel gångytor, trappor och ramper, ska vara
enkelt att hitta även för personer med nedsatt orienteringsförmåga. Man arbetar därför med kontraster. När det kommer till
färger kan kontraster uppnås med hjälp av olika ljushet. Denna
ljushetskontrast styrs av ett värde enligt NCS. Som exempel
räcker det inte om vi väljer en grå platta mot en gul, om inte
själva ljushetskontrasten uppnår ett visst värde enligt NCS. Det
är både kul och kan vara begränsande.
Bostadshuset Elddonet med sockel från Konradssons. (Tengbom)

Vad ser ni för trender och tendenser just nu? Något som är
väldigt aktuellt?
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– Våra kunder tittar inte så mycket på trender, de är mest
ute efter något hållbart, att det är en bra produkt i slutändan.
Men generellt ser vi att det naturlika och rustika är stort. Det
industriella håller också i sig. Fortfarande mycket stora format,
men jag tycker mig också se att lite mindre plattformat blivit
populära igen. När det kommer till imitationer av till exempel
trä eller betong så har det länge funnits ett motstånd till detta
hos arkitekter. Trä ska vara trä, helt enkelt. Men jag tycker att
detta börjar luckras upp lite, imitationerna blir bättre och bättre
och framförallt privatkunder kan gilla de varianterna.

Keramikbeklädda väggar i parkeringshus. (Tengbom)

Hur arbetar ni med miljöaspekten i era projekt?

– Det finns olika miljöklasser som vi måste klara. Just kakel och
klinker brukar klara sig utan problem. Det finns ofta en stor miljömedvetenhet hos våra kunder, särskilt vid byggnation av bostadsrätter. Då kan vi få krav på att det ska vara ett miljöklassat hus.
Hur ser ni på keramik som ytskikt i förhållande till andra,
ibland billigare, material?

– Det känns lyxigt och bra. Det är ett hållbart och gediget
material, som aldrig går ur tiden. Klinker är ett givet val i vissa
utrymmen, till exempel i badrum och entréer.

Tusen tack Ida!
Fasad med fotokakel i anslutning till en gammal biograf. (Tengbom)

”Man behöver inte vara
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styrkelyftare, har man bara rätt
teknik så fungerar det.”

VA D S ÄG E R

PLATTSÄTTARNA
Nya ytor, format och former gör hantverksyrket plattsättare till en allt större
utmaning, tycker Sandra Wall och Jenny Heinpalu som båda är utbildade
till yrket. Men roligt är det, instämmer båda.

Namn: Sandra Wall

Namn: Jenny Heinpalu
Ålder: 28 år

Ålder: 21 år
Utbildning: Plattsättare
Yrke: Plattsättare på
Miljöhallen Golv

Utbildning: Plattsättare,
vidareutbildad arbetsledare
Yrke: Arbetsledare
på Miljöhallen Golv

Sandra: Det är tungt, men väldigt roligt. Många kanske inte
tänker på det, men det är faktiskt ett väldigt kreativt yrke.
Jenny: Ja, vi skapar ju ett ytskikt som syns för kunden och att få
se det färdiga resultatet är så kul.
Plattsättare är ett hantverksyrke, vad är av stor vikt när man
sätter plattor?

Jenny: Tekniken.
Sandra: Man behöver inte vara styrkelyftare, har man bara rätt
teknik så fungerar det. Sen är det av stor vikt att man är noggrann också.
Hur tar ni hand om era kroppar för att undvika skador?

Sandra: Jag styrketränar, men inte enbart för jobbets skull, jag
tycker det är kul.
Jenny: Det är ett fysiskt jobb och då skadar det inte att vara tränad, oavsett om man är man eller kvinna. Men man kan också
anpassa mycket genom att arbeta ergonomiskt. Arbetsmiljön som
sådan är tuff och då räcker det inte att vara stark. Glasögon och
hörselskydd är till exempel jätteviktigt.
Sandra: Ja, det är en riskfylld arbetsplats. Man måste hela tiden
vara medveten om säkerheten. Det går inte att gå och titta ner i
backen direkt.
Hur är det att jobba med de allt mer vanliga större formaten
på plattor, jämfört med de mindre?

Jenny: De ställer större krav på underlaget och så är de tyngre så
klart. Men det finns många hjälpmedel som underlättar arbetet.
Kilsystem, plattlyft, större skärare med mera. Verktygsåtgången
blir mycket större, men det är väldigt roligt med de här nya formaten och materialen. Det blir verkligen inredning då. Vanliga
15x15 är inte alltid så roliga att sätta.

Hur kommunicerar ni med kunden under arbetets gång?

Jenny: En god relation med kunden är A och O. Ofta får vi hjälpa till kring valen av fogar och silikon. De flesta kunder är väldigt
ödmjuka i kommunikationen med oss som yrkeskunniga.
Sandra: Man vill gärna ha en dialog med kunden. Vi försöker
tipsa och hjälpa till. Det är också viktigt att kunden är medveten
om att det idag är ett tufft jobb att vara plattsättare. Nya format
kräver både öga och precision, det tar tid och tid är tyvärr pengar. Man måste vara beredd att betala för det. Många vet vad de
vill ha, men har kanske inte alltid kännedom om vad som krävs
för att få det bra.
Jenny: Vi måste också ha god kontakt med snickare och andra
som arbetar tidigare i ledet än vi, de som lägger grunden för
vårt jobb. Ibland har vi inte ens varit på plats innan vi ska sätta
plattorna. Det är också viktigt med ett bra samarbete med er på
Konradssons. Det som säljs i butiken måste fungera att sätta i det
påtänkta utrymmet.
Hur ser ni på kakel och klinker som material idag, jämfört
med tidigare?

Jenny: Den stora skillnaden är att det idag är en designprodukt,
som ska framhävas.
Sandra: Ja, tidigare skulle det bara sitta där helt enkelt, något
som var smidigt att sköta om och torka av. Nu är det en inredningsdetalj.
Jenny: Idag frångår man också de klassiska ytorna badrum och
stänkskydd i kök och sätter kakel och klinker överallt, på helt nya
ytor.
Sandra: Jag upplever att det är bra att vara medveten om
trender, vad som kommer och vad som är på G. För frågor, det
får man.
Tack så jättemycket för besöket och inblicken i ert yrke!
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Hur är det egentligen att arbeta som plattsättare?
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”Vi har haft en tanke med varje rum,
samtidigt som vi har velat ha en röd tråd
i hela husets inredning.”

FOTO: Studio Dittmer

INSPIRERAS
AV NYBYGGDA HUSET MED
PLATS ATT UMGÅS
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Mathilda (27), Joakim (27) och
bebisen Ebbe Tinnis.

NAMN

GÖR Mathilda är säljkoordinator på ett
grossistföretag och Joakim är snickare på
lokal basis.

En nybyggd enplansvilla i New
England-stil á 220 kvm.

HUSET

VAR

I Bottnaryd, Småland
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Mittemellan två sjöar, med skogen som närmsta granne,
har familjen Tinnis byggt sitt drömhus; en New Englandinspirerad 
villa med ett stort, centralt hjärta utformat för sällskapliga
sammankomster med vänner och familj.

H E M M A H O S N Y B YG G D A H U S E T M E D P L AT S AT T U M G Å S

Joakim och Mathilda var på jakt efter hus och Mathilda hade en
längtan efter att hitta ett charmigt renoveringsobjekt att rusta upp.
För Joakim däremot, som själv är snickare, fanns drömmen om att
bygga sitt eget hus. De valde därför att parallellt med husletandet
ställa sig i kommunens tomtkö. Inte visste de då att Joakims dröm
skulle komma att uppfyllas så snabbt.
– Efter bara sex månader blev vi erbjudna den här tomten.
Vi bodde två kilometer bort och Joakim, som dessutom arbetar i
området, har alltid velat bo kvar här. Det är ett litet samhälle med

 aturen inpå knuten. Joakim älskar att jaga och att vara ute i
n
skogen. Så då blev det så helt enkelt, att vi tackade ja, trots att
det gått lite snabbare än vi kanske tänkt oss, berättar Mathilda.
– Det var inget snack, flikar Joakim in. Jag rekommenderar
alla som vill och får möjlighet, att bygga nytt. Med de rådande
huspriserna är det överlägset mest fördelaktigt kostnadsmässigt,
du kan styra hur du vill ha det, du vet att det kommer hålla
länge och du kan bygga klimatsmart.
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”Vi älskar stora avslappnade kök med en rejäl
köksö som alla kan samlas vid.”

”Klinkerplattan i det stora badrummet var det
första vi bestämde och vi är så nöjda”.
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Ljusspel

Nr 21 vit (beställningsvara) i storlek 60x60 cm på golv, väggar och inklätt badkar.

Fogfärgen valdes med omsorg för att smälta in så bra som möjligt.

Med Level läggningssystem minimeras risken för fogsprång.
Systemet bygger på att man sätter plattorna i en tjock bädd med fix.
Nivådistansens fot trycks in under plattan varpå nästa platta monteras.
När kilen pressas in tvingar den de två intilliggande plattorna att lägga sig
plant och fogsprångens tid är förbi.

H E M M A H O S N Y B YG G D A H U S E T M E D P L AT S AT T U M G Å S

Från
loppisfynd
till trendigt
matbord.

Mathilda och Joakim visste att de ville bygga själva, lösvirke,
men de sökte efter husinspiration hos husfirmor. Efter att ha sökt
utan att egentligen ha fastnat för något dök plötsligt huset med
stort H upp.
– Vi var på en av husleverantörernas husvisningar när vi av
en slump åkte förbi ett annat nybyggt hus på samma gata. D
 irekt
kände vi att det här är det, ett sånt här hus ska vi bygga! Vi tog
en bild på fasaden och åkte sedan hem och började skissa på vårt
egna, säger Mathilda.
Huset som nu står på plats är en stor enplansvilla format
som ett U. För paret var det viktigt att få en känsla av olika rum,
inte bara en fyrkantig planlösning. De tog hänsyn till tomten, till
sjöarna som ligger en på vardera sida av huset, samt den stora,
centrala kärnan i mitten av huset, som de sedan länge vetat att de
velat ha.
– Vi valde att lägga en stor social yta i anslutning till kök och
entré. Den fungerar både som sällskapsyta, matdel och finrum.
Vi var ute efter att få in ett djup i rummet, med stora fönster och
mycket ljusinsläpp, berättar Mathilda och tittar mot det stora
fönsterpartiet de utgick från när de började rita huset.

H U S B YG G A R T I P S
- Ta god tid på er
- Gör era val i så god tid som möjligt
- Ha koll på budgeten och tiden
- Försök tänka långsiktigt och titta inte bara på de uppenbara
kronorna och örena
- Ta hjälp av nära och kära
- Prata ihop er om en känsla ni vill uppnå och skapa
moodboards (tips Pinterest)
- Prisjämför och stöt och blöt alla alternativ
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”FÖR PARET VAR DET
VIKTIGT ATT FÅ EN
KÄNSLA AV OLIKA RUM,
INTE BARA EN FYRKANTIG
PLANLÖSNING.”

Gör din egna
bänkskiva med
en klinkerplatta
och en snygg
kantlist.

I hallen satsade paret på Terminus, stora högblanka plattor i
formatet 80x80 cm. De ger en riktigt lyxig känsla när man kliver
in.
Tvättstugan och groventrén har istället blivit klädda i grå,
och mot smuts lite mer förlåtande, plattor.
I badrummen valde paret stora, neutrala plattor från samma
serier till både golv och vägg, vilket ger en lugn, lite spaliknande
känsla.

”AT T J OA K I M O C H
M AT H I L DA VI L L E H A E T T
S O C I A LT H E M RÅ D E R D E T
I N G A T VI VE L O M. ”
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Att Joakim och Mathilda ville ha ett socialt hem råder det
inga tvivel om. De älskar att ha folk över, både vänner och familj,
och att det ofta råkar bli stora bjudningar är inget de räds.
Mathilda tycker mycket om att laga mat och de berättar båda två
att just köket var inget de ville tumma på i sitt bygge.
– Jag tror vi gick över köksbudgeten med flera hundratusen,
ler Joakim lite snett och Mathilda berättar om processen kring
köket.
– Jag bodde i USA under en period och även när Joakim och
jag var över där tillsammans konstaterade vi att vi älskar deras
stora avslappnade kök med en rejäl köksö som alla samlas kring.
Vi visste att så ville vi också ha det.
Mathilda berättar också om att den stora köksön inte
skulle ha en spis eller diskho, utan enbart vara en arbetsdel och
framförallt en sällskapsyta att sitta vid. Köket skulle falla dem
i smaken både utseendemässigt och funktionsmässigt och idag
präglar det hela hemmet. På frågan gällande deras val av kakel
berättar Joakim att de släta, vita blanka plattorna, 7,5x15 cm,
valdes först när resten av köket var på plats.
– Vi ville se hur köket blev innan vi valde något som skulle
passa in. Valet gjorde vi först i slutskedet, men Konradssons hade
plattorna hemma på lager, så det var inga problem.

HÖGBLANKA TERMINUS GER EN
LYXIG OCH INBJUDANDE KÄNSLA.

H E M M A H O S N Y B YG G D A H U S E T M E D P L AT S AT T U M G Å S

Vit, slät, blank kakelplatta i

storlek 7,5x15 cm passade perfekt
in i det klassiska köket.
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Mathildas vietnamesiska sommarrullar
FYLLNING
12 stora vietnamesiska rispapper
0,25 isbergssalladshuvud, rivet i bitar
150 g glasnudlar, kokta och avrunna
150 g färska skalade räkor
1 morot, skuren i tunna stavar
0,5 gurka, skuren i tunna stavar
4 salladslökar i tunna strimlor
1 kruka koriander (valfritt)

SÅS
1 dl hoisinsås
1 dl finhackade jordnötter
1 msk fisksås
0,5 lime, saften av
1 msk vatten

GÖR SÅ HÄR
• Blanda ihop ingredienserna till såsen. Ställ
åt sidan.
• Ta fram en stor skål eller fat med kallt
vatten.
• Doppa rispappren i vattnet och låt de
bli blöta men inte genommjuka. Vänd en
gång.
• Rulla en rulle i taget. Lägg rispappret på
ett rent och slätt underlag.
• Lägg i ca 5 cm från kanten - emot dig en liten avlång bunt räkor, salladsblad,
morot, gurka, salladslök och till sist
koriander.
• Rulla ifrån dig ett varv, vik sedan in
sidorna och rulla vidare tills en ”inbakad”
rulle formats.
• Gör sedan de övriga rullarna på samma
sätt.
• Lägg i en fuktig kökshandduk utan att de
nuddar varandra medan alla rullar görs.

Ljust, matt och
ombonat med Cem
rasato vit på golv
och väggar.
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– Vi fick väldigt god hjälp med att rita upp vårt stora badrum
från Konradssons, berättar Joakim. Det blev mitt i prick! (Läs mer om
detta på s. 24-25, reds. anm.)
Huset är inrett i jordnära, neutrala och tidlösa färger. Hållbarhet
har varit ett ledord under processen, som de låtit ta lite tid.
– Eftersom vi haft billig arbetskostnad (Joakim har byggt huset
själv, med hjälp av nära familj och vänner, reds. anm.), har vi kunnat
satsa på bra materialval. Vi har försökt tänka på hållbarhet och kvalitet och inte enbart tittat på prislappen, berättar Joakim och Mathilda
flikar in;
– Jag är väldigt intresserad av heminredning och har researchat
mycket. Vi har arbetat med varje rum och haft en tanke med varje,
samtidigt som vi har velat ha en röd tråd i hela husets inredning.
Resultatet är ett väldigt varmt, ombonat och hemtrevligt hem.
Gammalt är blandat med nytt. Det känns som att familjen bott där
betydligt längre än de två månader de faktiskt gjort. På frågan om allt
verkligen är klart (eller om det är för familjen Tinnis som för många
andra som bygger själva, att det aldrig blir riktigt klart), svarar Joakim
skrattande att sista listen spikades på igår.

Snygga golvrännor belagda med klinker
förstärkte det homogena intrycket.

H E M M A H O S N Y B YG G D A H U S E T M E D P L AT S AT T U M G Å S

Den stora anledningen till att bygget faktiskt blev klart i tid,
trots allas farhågor och misstankar om annat, var att Mathilda
blev gravid under byggprocessen.
– När vi fick veta att vi väntade barn började Joakim succesivt vara mer och mer i huset för att till slut ta tjänstledigt helt
och enbart fokusera på huset, berättar Mathilda.
– De sista veckorna innan Ebbe var beräknad jobbade vi
från 6 på morgonen till 23 på kvällen. Det var väldigt intensivt
och tidspressat, men vi hann!
Joakim håller med om att det var tufft, periodvis hade han
en inre stress, men ofta släppte den rätt snabbt när han kände
att arbetet gick framåt. Även efter att bygget stod klart tog det ett
tag innan han helt kunde stänga av det.
– Det var en konstig känsla att gå från arbetsplats till att det
ska vara ens hem där man ska slappna av. Det tog några veckor,
men sen så...
Trots den ibland stressade situationen ångrar de inte en dag
att de byggde eget.
– Att bygga själv innebär ett stort ansvar, man får lite support
och är själv den som ansvarar för att det blir rätt mätt, eller vad
det nu kan tänkas vara. Men förutom att det är mycket att rodda
i ser jag inga nackdelar med att bygga eget, säger Mathilda.
– Jag har egentligen också bara sett fördelar. Även om jag
bygger hus professionellt har jag inte tidigare haft koll på alla
bitar kring tillstånd och så vidare. Det har varit en väldigt lärorik
process, avslutar Joakim och lutar sig tillbaka i den mjuka soffan.

Grå platta med förlåtande yta kändes rätt i tvättstugan.

01.

03.

02.

04.
01. Cem Rasato blanco 60x60 cm
02. Nr 21 vit 60x60 cm (beställningsvara)
03. Terminus ljusbeige 80x80 cm
04. Vit slät blank 7,5x15 cm
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PLATTOR SOM FAMILJEN ANVÄNT.

SKISS
Vi skapar en 3D-ritning
så att du kan se
hur just ditt färdiga
badrum kan
se ut.
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Inspireras av, eller kopiera, vår 3D-ritning av ditt tänkbara badrum.

FRÅN SKISS TILL
FÄRDIGT BADRUM
Missa inte möjligheten
- ta vår hjälp och designa ditt drömbadrum.

Sitt ner med vår säljare och gå igenom dina önskemål
och rummets möjligheter.

Med hjälp av måtten på ditt rum så börjar vi att arbetet med att
skapa en planritning.

FÄRDIGT
BADRUM
Likheten mellan
skissen och det
färdiga resultatet är i
detta fall slående.
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A

tt renovera eller bygga ett badrum innebär
många val och mycket att ta ställning till. Dina
drömmar om stil, utformning och produkter
måste anpassas till rummets möjligheter. Något
som kanske inte alltid är helt enkelt.
Vi på Konradssons hjälper dig gärna med detta! Boka
ett möte med någon av våra duktiga kakelexperter i våra
butiker och få den hjälp du behöver för att designa ditt
drömbadrum. Tillsammans sitter vi ner i lugn och ro och
går igenom dina önskemål och vad du tilltalas av, vad gäller

till exempel möbler och plattor. Med hjälp av rummets mått som
du försett oss med, skapar vi sedan en 3D-ritning med förslag på
hur just ditt badrum skulle kunna tänkas se ut.
Denna ritning ger dig en visuell känsla för möjligheterna
med ditt utrymme och blir ett bra underlag inför renoveringen.
Den ger en god känsla för produktval, möblers placering, sättning av kakel och klinker, belysning och andra effekter.

Boka tid för inredningshjälp under respektive Konradssonsbutik på 
www.konradssons.com.

SÅ HÄR SKISSAR VI FRAM DITT BADRUM.

Steg 1

Steg 3

Boka tid med någon av våra säljare i våra
butiker.

Säljaren skapar en ritning som ni kan
diskutera igenom vid ett nytt möte.

Steg 2

Steg 4

Sitt ner tillsammans och diskutera dina val
och möjligheter.

Kopiera ritningen eller använd den som
underlag för ert önskade resultat.
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NYH

sid 27

ETER

N YH E T

FJORD
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De olika bleka tonerna i kulörerna (vit, grå och svart) visar samma mönster som det som uppstår
av tidens mångåriga påverkan på ytan av sten och berg i naturen. Fjord kommer i tre olika
storlekar och kan sättas eller läggas både ute och inne, i de allra flesta typer av rum. Ytan är
halvpolerad, vilket medför spännande effekter mellan skiftningarna av blanka och matta partier.

Skandinavisk sten ligger som inspiration till
denna vackra serie klinker, Fjord.

01.

02.

01. NYHET. Fjord grå
02. NYHET. Fjord vit
03. NYHET. Fjord svart
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03.

NYHET

UPTOWN

sid 3 0

Serien Uptown, med sina behagliga skiftningar,
andas både mjuk stenhäll, och lite ruffigare betong
på samma gång.

Uptown är en serie kakel och ska därför sättas på vägg inomhus, men dess lite större storlek
25x50 cm gör att serien påminner om klinker utseendemässigt. Det finns tre kulörer att
välja mellan, vit, beige och grå, och samtliga kommer även som dekorplattor. De infasade
ränderna i dekorerna skapar snygga effekter i badrum, såväl som ovanför bänkskivan i köket.

01. NYHET. UPTOWN Blanco vit 25x50 cm
02. NYHET. UPTOWN CX Tonnerre beige 25x50 cm
03. NYHET. UPTOWN Grey Tonnerre 25x50 cm

01.

02.

sid 3 1

03.

N YH E T

MARMI
STATUARIO
K l a s s i s k , t i d l ö s , m e d e n k ä n s l a a v l yx .
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Marmi är serien där de klassiska italienska marmormönstren får ta plats och den skapar en lugn
exklusivitet i hemmet med sina ljusa kalkstenstoner. Serien kommer nu i statuario-mönster och finns sedan
tidigare i carrara. Skillnaden i mönstren ligger främst i statuarios mer tydliga ådringar.
Plattorna är tillverkade av granitkeramik och kan användas i de flesta miljöer, såväl utomhus som inomhus.
Ytan är polerad eller matt för carrara och polerad för statuario, och plattorna kommer i
flera olika storlekar och former.

01.

03.

02.

04.
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01. NYHET. Marmi Statuario Levigato Herringbone
02. NYHET. Marmi Statuario Levigato Mosaik
03. NYHET. Marmi Statuario Levigato Hexagon
04. NYHET. Marmi Statuario Levigato

N YH E T

BLUE
EMOTION
Blue Emotion är en serie klinker inspirerad av de mörka och
levande nyanserna i den gråblå kalkstenen Bluestone från Belgien.

sid 3 4

Den släta, matta ytan påminner om den från huggen sten, med olika märken från blad och
med olika färgade ränder. Serien finns i en mörkare och en ljusare nyans av grå, i tre olika
storlekar, 60x60, 30x60 och 15x15 cm. Blue Emotion ger ditt golv eller vägg en levande finish
och passar lika bra ute på balkongen eller på altanen som i tvättstugan eller badrummet.

Njutbart
med naturens
nyanser.

NYHET. Blue Emotion scie light ljusgrå 60x60 cm

01. NYHET. Blue Emotion scie dark grå
02. NYHET. Blue Emotion scie light ljusgrå

01.
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02.

NYHET

PT
Vår stilrena serie kakel PT, nu i fler färger, kommer i ett
format som ligger helt rätt i tiden, 20x40 cm.
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De olika kulörerna vit, beige, grå och antracit är jämna och utan skiftningar, vilket ger ett
modernt och sobert intryck. Varje färg kommer med både blank och matt yta. Genom att
mixa ytorna kan fina effekter och diskreta mönster skapas.

sid 37

NYHET. PT vit blank och matt 20x40 cm
NYHET. PT beige blank och matt 20x40 cm
NYHET. PT grå blank och matt 20x40 cm
NYHET. PT antracit blank och matt 20x40 cm

l ca

Diese

HÅRDA

m

x30 c

nk 10

it bla

ock v
mp r

UTTRYCK OCH
SPÄNNANDE
UNIKA YTOR.

02.
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Diese

art b
as sv
canv

NYHET

Det välkända varumärket Diesel har med sin serie kakel och klinker tagit fram
känslostämningar för fem själar och känslan är åldrat, industriellt och vintage - ja Diesel helt enkelt. Här har kraftfulla idéer med fokus på yta införlivats från textilier, krackelerade
ytor, metaller, betong, skinn - antingen omarbetade eller exakt återgivna. Hårda uttryck och
spännande unika ytor. De olika ytorna kommer i olika format och passar på vägg respektive
golv och vägg inomhus.
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NYHET.

DIESEL concrete sand

NYHET.

DIESEL concrete vit

NYHET.

DIESEL concrete svart

HÄR BOR: Micke, Magdalena och döttrarna Hilda,
Hedvig och Hanna.
OBJEKTET: En swimmingpool och poolhus,
kombinerat gästhus, lounge, bar.
VAR: På en gård några mil utanför Jönköping.
GÖR: Micke är vice koncernchef på Itab. Magdalena
är veterinär och driver veterinärkliniken Citykatten

sid 4 0

veterinärklinik.

FOTO: Studio Dittmer

POOLHUSDRÖMMEN
SOM BLEV SANN
Det började med att den gamla drängstugan skulle
rustas upp till ett privat rum för övernattande gäster. Det slutade
med en stor pool, med tillhörande
poolhus/gästhus/bar och lounge. Det verkar lätt bli så, när Micke
får en liten idé…
sid 41

sid 4 2

Klinkerplattorna har
en genuin känsla
av trä och med sitt
mönster skapar de
ett varmt och
ombonat golv.

Klinker Baita Sun Rect 60x60cm

Några mil utanför Jönköping ligger gården. Vi imponeras
av den långa, smala allén upp från vägen och tittar nyfiket på
hästarna som betar i hagarna intill. Väl framme vid gårdsplan är
det första vi kan konstatera, vad många hus!
– Vi började på tio byggnader, under renoveringen var vi
nere på sex ett tag, och nu är vi uppe på åtta tror jag, skrattar
Micke och räknar efter.
Micke och Magdalena köpte gården 1998. Då var golven
sönderskurna, Lillstugan höll på att falla sönder och drängstugan, den gick tyvärr inte ens att rädda. Sedan dess har paret,
som delar gården med sina tre tonårsdöttrar, rustat upp hela
stället. Vi är där för att kika på det senaste i raden av projekt;
poolen och det intilliggande poolhuset.

– Efter att vi byggt klart ridhuset tyckte Magdalena att vi
skulle göra något åt den gamla drängstugan. Från början var vi
ute efter att bygga en privat plats för gäster som sov över, men så
fick jag idén om en pool och att bygga om stugan till ett poolhus
med loft och bar. Ganska snabbt efter det blev det tydligt att det
där skulle få bli mitt projekt, säger Micke med glimten i ögat och
tillägger att Magdalena också naturligtvis varit väldigt delaktig i
projektet.
Poolhuset är byggt på en platta med måtten 15x5 meter och
mäter 11x5 meter invändigt, plus sovloft. Huset är inrett med
bastu, dusch och toalett, uterum, samt med en bar och loungedel.

POOLHUSDRÖMMEN SOM BLEV SANN
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”INTE COWBOY,
MEN DU FÖRSTÅR
VAD JAG MENAR…”

Klättrar man upp för den egendesignade järntrappan kommer man till ett sovloft. Stilen är rustik och lite lantlig. Micke
menar att det ska kännas att man är på landet, att det finns
koppling till gård, hästar och andra djur.
– Inte cowboy, men du förstår vad jag menar, förklarar han.
Inredningsinspiration får han ofta på någon av sina många
tjänsteresor. Mickes företag säljer butiksinredning i hela världen,
så han får ständigt resa och uppleva. Det räcker med att han ser
något på någon restaurang, ett hotell eller något annat offentligt
ställe, och så är idén planterad.
– Baren började med just en sådan idé, berättar han. Jag fick

en bild i huvudet av hur jag ville att den skulle se ut och skissade
upp den. Sedan byggdes den individuellt för oss, av gammalt
rivningsmaterial från hus i Lettland och flytvirke som kommit i
land från Östersjön på Lettlands kust. Det känns jätteroligt och
helt rätt att kunna återanvända gammalt material.
När det var dags att välja golv hade Micke bilden av den
kommande baren, med sitt grova trä och sina svarta järndetaljer i huvudet, och ville ha ett mörkt träliknande golv som skulle
matcha den och de grova vita väggarna. Valet föll, efter viss
tveksamhet, på den korsvirkesmönstrade klinkern Baita.
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I bastun, duschen och
toaletten valde Magdalena
den beiga, också lite ruffa,
cementliknande plattan Plant.

– Vi var lite rädda för att den skulle kännas ”för mycket”,
men till slut var det ändå brytningarna och skiftningarna i golvet
som gjorde att det blev just den. Det tog någon dag eller två att
vänja sig, men idag känns valet helt rätt!
I bastun, duschen och toaletten valde Magdalena den beiga,
också lite ruffa, cementliknande plattan Plant. Just bastun blev ett
tankebry under byggnationen.
– När jag tittade på bottenplattan och takstommarna insåg
jag att bastun kommer ju att bli för liten! Men då kom vi på, vi
gör ett burspråk, på så vis blir den både större och vi får in mer
ljus. Att sitta där och titta ut på stjärnorna och se hur poolen
lyser… Ja, den blev helt perfekt faktiskt.
Att välja kakel till poolen var inte heller lätt.
– Barnen var inne på svart, supersnyggt, men det kändes för
mörkt. Magdalena och jag funderade på grönt, men en van poolbyggare berättade att just grön mosaik kan nästan upplevas lite
smutsig när inte solen skiner. Sant eller inte, men i inte alltid helt
solsäkra Sverige vågade vi inte chansa, så det fick bli blått till slut.
Sen var det ju det där med rätt nyans blå också…
– Vi åkte till Konradssons och kom hem med några olika
kartor med olika nyanser av blå att välja mellan. Vi funderade, la
ut dem och tittade på dem när solen sken, när det var mulet och
så vidare.
Valet föll till slut på en mellanblå nyans ur serien Niebla, men
när Micke kom hem från en tjänsteresa och fick se den färdigkaklade poolen kändes det inte som det borde.

POOLHUSDRÖMMEN SOM BLEV SANN

POOLDRÖMMEN SOM BLEV SANN

sid 4 5

”Barnen var inne på svart,
supersnyggt, men det
kändes för mörkt.”

Niebla blå 2505 2,5x2,5cm

– Det var alldeles för ljust! Det här blir inte bra, kände jag.
Sen kom vi på att vi kanske skulle se hur det blev när poolen var
fylld med vatten, innan vi gjorde något drastiskt. Och då, då
blev den plötsligt helt rätt! När man inte bygger pooler varje dag
tänker man ju inte på sånt, men man måste testa plattorna i sin
rätta miljö, de ändrar karaktär när de får vatten på sig.
Den saltvattenfyllda poolen står nu varm året om.
– Saltvatten är bättre än klor för miljön och så slipper man ju
dessutom klordoften. Sen är saltvatten så skönt att bada i också,
tycker jag. Att dyka ner där i höstas var helt fantastiskt!
Huset och poolen har i skrivande stund inte ens stått färdiga i
ett år, men Micke och Magdalena är helt på det klara med att de

valde rätt som satsade på mer än enbart en gäststuga.
– Våra ungar älskar att vara där ute. Där kan de vara ifred,
lyssna på musik, göra läxorna… Gården känns idag så mycket
större, vi har fått så många fler trevliga ytor att vara vid. Ibland
tar vi maten med oss och sätter oss där ute äter. Det blir som en
helt ny miljö att befinna sig i.
På frågan vad som blir nästa projekt svarar Micke att de
”håller på lite i stugan nere i Halmstad”. En del material från
Konradssons är tydligen inköpt, men vad som blir av det hela får
vi ta reda på någon annan gång.
– Magdalena säger att jag inte är riktigt klok, så jag får nog
lugna mig lite, skrattar Micke.

TÄCKT AV
TERMINUS

sid 4 6

Terminus är en
väldigt lugn platta,
utan märkbara
ådringar.

Spanska Mallorca och hotellentréer
har legat som inspiration till denna
kustvillas unika ytor. Här har den
polerade plattan Terminus fått klä
samtliga av husets golv.

L

inda bor i den nyrenoverade villan i Halmstad,
tillsammans med sin man och sina två barn. Här b
 erättar
hon om hur golvet växte fram och om deras val med
keramik överallt.
”Drömmen om att bygga nytt svalnade när vi insåg att vi
egentligen redan satt på en väldigt bra fastighet. Så vi bestämde
oss, vi renoverar och gör om huset utifrån hur vi skulle gjort om
vi skulle byggt nytt istället.
Jag har alltid tyckt att sten är vackert och beundrats av
hotellentréers lyxiga, blanka golv. Vi har också tilltalats m
 ycket
av spanska golv, som ofta är täckta av keramik. När vi nu
bestämde oss för att renovera beslöt vi oss för att ge vårt eget
hem lite av den där utlandskänslan vi gillar så mycket.
FOTO: Linnsej photography

Foto: Linnsej Photography

Vi ville ha en enhetlig look i hemmet, inget plotter. Därav
valde vi samma platta i hela huset. Både källare och entréplan,
badrum, trappor och socklar är klädda med beiga Terminus.
Badrummen i den matta varianten och i lite mindre format och
resten av hemmet i den polerade 80x80cm-plattan.
Terminus är en väldigt lugn platta, utan märkbara ådringar.
Den känns väldigt naturlig och färgen passar både våra personligheter och husets kustnära läge. Vi har golvvärme i hela huset,
vilket gör golvet väldigt behagligt och skönt att gå på. Det är
nästan så att man vill springa barfota hela tiden.
Jag har ingenting negativt att säga om vårt val och skulle gjort
exakt detsamma om jag valde om idag. Utöver känslan T
 erminus
har gett vårt hem så är den dessutom väldigt lättstädad. Jag använder Filas produkter och det håller golven i toppskick!”

Utöver känslan Terminus har gett vårt hem så är den dessutom väldigt lättstädad.
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Badrummen i den matta varianten och i lite mindre format.
Duschväggen är beklädd med mosaiken Appiani.

Trappan är inget undantag - klädd med Terminus.

Här vill man vara…

MATCHA HELA
VÄGEN!
Här tog kunden med sig
en platta till färgaffären.
Hon fick hjälp med att
mäta exakt värde enligt
NCS-färgskala och
beställde sedan
samma kulör på
Svedbergskommoden.

V

ill du lura ögat och sänka
din takhöjd, satsa på att måla
taket och en bit ner på väggen
i en mörkare nyans.

FOTO: Studio Dittmer

IDÉER LITE UTANFÖR ”BOXEN”
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VI SÄGER
BARA WOW!
Tvättställ klätt
med Appiani Mix
Tribal Chic Mosaik
och därtill en lyxig
kran i mässing.
Foto: Linnsej Photography

Lyxigt och minimalistiskt med 80x80 cm blanka
Terminusplattor som stänkskydd i kök.

FOTO: Studio Dittmer

#konradssonskakel
Tack till våra följare för fantastisk inspiration med våra produkter.

@emm

aboys

en

@ann

sofieo

@drombadrum

@life

style
byde
ija
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@ullstammainterior

@kungenrille
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@mackemacchiato

@radhusotto
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@a

FÖLJ OSS PÅ VÅRA
SOCIAL MEDIER
@sagogatan_32

Här får du lära känna oss
bättre och vi ger dig också
inspiration, tips och nyheter
inom kakel och klinker.

Instagram

Facebook

Pinterest

Houzz

VÅRA BUTIKER
OCH ÅTERFÖRSÄLJARE
– FINNS DÄR DU BOR
Du vet väl att du kan hitta Konradssons sortiment där du bor? Med fyra egna butiker och med över 300
återförsäljare riket runt, samt med ett antal i Norge och på Åland, finns Konradssons Kakel där du kan förvänta
dig hitta oss. Vi finns hos de flesta färg- och byggfackhandlare. Där kan du handla hela vårt sortiment och även
se och känna på många av våra produkter. Våra återförsäljare har stor kunskap om våra plattor och kan ge dig
vägledning och all hjälp du efterfrågar inför dina val och beställningar.

VÄLKOMMEN IN, DU OCKSÅ!

KONRADSSONS BUTIKER
Stockholm – Bromma
Göteborg – Mölndal
Malmö
Jönköping

www.konradssons.com/stockholm
www.konradssons.com/goteborg
www.konradssons.com/malmo
www.konradssons.com/jonkoping
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KONRADSSONS ÅTERFÖRSÄLJARE
A
Alingsås
Aneby
Arboga
Arvika
Asarum
Askersund
Avesta
B
Barkarby
Boden
Bollnäs
Borlänge
Borrby
Borås
Bovallstrand
E
Eksjö
Eskilstuna
Eslöv
F
Fagersta
Falkenberg
Falköping
Falun
Figeholm
Finspång
Flen
Funäsdalen
G
Gnesta
Gällivare
Gävle
Göteborg
Götene
H
Habo
Hagfors
Hallsberg
Halmstad

Beijer byggmaterial Alingsås
Optimera Aneby
Arboga byggtjänst
Colorama Arvika
Karlshamns plattsättning
Woody bygghandel Bergqvist järn & bygg
Colorama Avesta
Stenfirma Lapital
Beijer byggmaterial Boden
Beijer byggmaterial Bollnäs
Kakelgruvan
Svenska bad & keramikspecialisten
Vattenhuset i Borlänge
Meijer i Borrby
Colorama måleriman Borås
Colorama Nyqvist färg
George Andersons golv
Sotenäs trävaru AB
Optimera Eksjö
Erikstedts kakel & byggkeramik
Kungsgatan 69
Optimera Eslöv
Anderssons måleri Nordsjö idé & design
Kakel & byggkeramik
Borgunda bygghandel
Optimera Falköping
Kakelproffsen
Sjökvist murning
Colorama Ödmans från golv till tak
Bygg & interiör i Flen
XL bygg Fresks Funäsdalen
Colorama Gnesta
Beijer byggmaterial Gällivare
Colorama Gällivare
Färghuset klippmarksmåleri
Beijer byggmaterial Gävle
Bygg & golvtjänst
Badrumsgruppen Göteborg
Colorama Götene
Fransson & Gordh byggnads AB
JW kakelsättning
Svanströms trä & byggvaror AB
Rickard Erikssons byggvaruhus
Halmstad kakelhus
Optimera Halmstad

Hedemora

Höganäs
Höör

AB Karl Hedin bygghandel i Hedemora
Lars Ericssons måleri i Hedemora
Färghuset i Helsingborg
Sandens golv
Skånska bad
Happy Homes /Ivars färg
Woody bygghandel Huddinge
Beijer byggmaterial Hudiksvall
Hälsinge golv
Huskvarna plattsättning
MP golv
XL bygg Fresks Härnösand
Optimera Hässleholm
Stoby måleri
Optimera Höganäs
Thörncrantz & Son Flügger färg

J
Järfälla
Järna
Jönköping

Stenbolaget Barkarby
Woody bygghandel Järna
Miljöhallen Golv

Helsingborg
Henån
Huddinge
Hudiksvall
Huskvarna
Härnösand
Härnösand
Hässleholm

K
Kalmar
Karlskoga
Karlskrona
Karlstad
Katrineholm
Kinna
Kiruna
Klintehamn
Klippan
Knislinge
Kristianstad
Kristinehamn
Kungsbacka
Kungälv
Köping
L
Landskrona
Lidingö
Lidköping
Linköping

Ljungby
Ljusdal
Ludvika
Luleå
Lund
Lunde

Hagbloms färghandel Nordsjö ide & design
Lindsdals rör
Beijer byggmaterial Karlskoga
Happy Homes kulör & interiör
BBM i Karlstad
Beijer byggmaterial Karlstad
Colorama Karlstad
Bygg & Interiör golventreprenad
Bygg & Interiör i Katrineholm
Comfort Kinna
Beijer byggmaterial Kiruna
JK´s kök & golv
Colorama Klintehamn
Optimera Klippan
Göinge golv
Bosses färg Nordsjö ide & design
Optimera Kristianstad
Beijer byggmaterial Kristinehamn
Colorama Kristinehamn
Kakelhuset i Kungsbacka
Colorama Kungälv
Wallins bygg
Optimera Landskrona
Stenfirma Lapital
Jubels golv
Optimera Lidköping
Beijer byggmaterial Linköping
Colorama Berndts färg
Linköpings Prima golv & kakel
Optimera Linköping
LJ bygg
Ljungby golv
Hagmans golv & kakel Nordsjö idé & design
Bergslagens golvservice
Beijer byggmaterial Luleå
Bra golv i Norrbotten
NOAK Luleå
Lunds kakelvaruhus
Colorama Kramfors/Lunde

Lycksele
Långsele
M
Malmö
Mariestad
Markaryd
Mellerud
Mjölby
Mora
Motala
Munkedal
Märsta
Mönsterås
N
Nacka
Norrköping

Colorama Lycksele
Golv & Väggkungen Nordsjö ide & design
Bergs golv
Optimera Malmö
Ottossons golv
Woody bygghandel Markaryd
Optimera Mellerud
Bremers färg Nordsjö ide & design
Optimera Mjölby
Happy Homes Mora
Colorama Motala
Optimera Motala
P&B golv
Karby VVS
Rosersbergs golv
K Elvingsson AB

Norrtälje
Norsborg
Norsjö
Nybro
Nyköping
Nässjö
Nättraby

Bygg-Ole Nacka
Beijer byggmaterial Norrköping
Colorama Norrköping
Comfort Norrköping
KVM golventreprenad
Anders golv & kakel
Stenbolaget Botkyrka
XL bygg Fresks Norsjö
Nybro golv
Holmgrens färg
Optimera Nässjö
Nättraby Kakelservice

O
Osby
Oskarshamn

Colorama Osby
Colorama Oskarshamn

P
Piteå
Ronneby
S
Sandviken
Skara
Skellefteå

Sollentuna
Stenkullen
Stenungsund
Stockaryd
Storvik
Strängnäs
Strömstads
Sundsvall

Säffle
Sävsjö
Söderhamn
Söderköping
Södertälje
Sölvesborg
T
Tibro
Tidaholm
Tingsryd
Tranås
Trelleborg
Trollhättan
Tyresö
Täby

Palmbergs golvservice
Wallgrens rör
Beijer byggmaterial Skellefteå
Bygma Skellefteå nord
Bygma Skellefteå syd
Stenbolaget Sköndal
Beijer byggmaterial Skövde
Billinge färg
Borgunda bygghandel Skövde
Skövde kakel
Beijer byggmaterial Häggvik
Colorama Sollentuna
Comfort / Rör & VVS center Sollentuna
Sköldbergs VVS
Colorama Stenungsund
Lagerbutiken
Comfort Wiiks rör
Colorama Strängnäs
Strömstads värme & sanitet
Beijer byggmaterial Sundsvall
Bygma Sundsvall
Golvettan
XL bygg Fresks Sundsvall
Optimera Säffle
Byggsvensson i Sävsjö
Optimera Sävsjö
Colorama Söderhamn
Djurbergs järnhandel
Beijer Byggmaterial Södertälje
Sölvesborgs kakelservice
Woody bygghandel Sölvesborg

Syntema i Vaggeryd
Optimera Vagnhärad
Optimera Vara
Comfort/Månsson & Netterberg rör
Varbergs kakelhus
Veberöds kakelkompani spa & bad
Golvcity i Vetlanda
Optimera Vetlanda
Siljans plattsättning
Woody bygghandel Carlenskogs
Borgunda bygghandel
Colorama Fribergs färg
Järn AB Södertorg /snicken
Karlströms golv & färg
Visby bad & värme
Colorama Vällingby
Rör anders VVS & energi
Bygg-Ole Värmdö
Winsth golv & kakel
BBM i Västervik
Bergs Nordsjö ide & design
Beijer byggmaterial Västerås
Bergströms plattsättning i mälardalen
Öbergs
JKS golv
BBM golv & bad

Vikarbyn
Vimmerby
Vinninga
Visby

Vällingby
Vänersborg
Värmdö
Värnamo
Västervik
Västerås
Västerås
Växjö
Y
Ystad

CN färgcenter
Ystad granit & marmor

Å
Åhus
Åmål
Åtvidaberg

Optimera Åhus
Optimera Åmål
Thylls järn & bygg

Ä
Älmhult
Ängelholm

XL bygg Älmhult
Sandéns golv AB

Ö
Örebro

BBM i Örebro
Comfort Örebro
Golv & väggkeramik
Woody bygghandel Örkelljunga
Beijer byggmaterial Örnsköldsvik
Colorama Örnsköldsvik
Nordemans jernhandel
UNO K Westin
Beijer byggmaterial Östersund
Nyströms kakelaffär
XL bygg Fresks Östersund

Örebro
Örkelljunga
Örnsköldsvik

Östersund

F R Å N S Ö D E R T I L L N O R R H I T TA R D U
V Å R A Å T E R F Ö R S Ä L JA R E

34

33

32
31

Colorama Tibro
Borgunda bygghandel Tidaholm
Lunden golv & bad AB
Colorama Tranås
Optimera Tranås
Optimera Trelleborg
Colorama Trollhättan
Bygma Trollbäcken
Comfort/Badrumsbutiken i Täby
Stenbolaget Arninge
Svenska stengruppen

30

29
28
27

26
25

24

22

U
Uddevalla
Ulricehamn
Umeå
Uppsala

Färg och kakelhuset
Ulricehamn järn & bygg
Beijer byggmaterial Umeå
BL interiör
Kakelhuset
Beijer byggmaterial Uppsala
Ekeby bruk

sid 51

Sköndal
Skövde

Beijer byggmaterial Piteå
NOAK Piteå
Ronneby golv

V
Vaggeryd
Vagnhärad
Vara
Varberg
Varbergs
Veberöds
Vetlanda

19

18

20

23
21

17
13
12

14
11

15

10

16
8

7
5

6

3

4
1

2

9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Malmö
Ystad
Helsingborg
Karlskrona
Halmstad
Kalmar
Växjö
Oskarshamn
Visby
Jönköping
Borås
Göteborg
Uddevalla
Lidköping
Linköping
Västervik
Norrköping
Karlstad
Örebro
Eskilstuna
Stockholm
Västerås
Uppsala
Borlänge
Gävle
Hudiksvall
Sundsvall
Örnsköldsvik
Östersund
Umeå
Skellefteå
Luleå
Gällivare
Kiruna

KERAMIK
– ETT MILJÖSMART VAL

V

i hoppas och tror att den tydliga inredningstrenden
som pekar mot hållbarhet och återbruk/återvinning
är här för att stanna. För oss på Konradssons är hållbarhet och återvinning dock vare sig en trend eller
nyhet. Att arbeta med, och inte mot, naturen är en viktig del vid
framställningen av keramik för våra leverantörer.
Keramik är ett miljövänligt material. Förutom att det är
oerhört hållbart och kan leva vidare i hundratals år, kommer det
dessutom direkt från naturen. Keramik är nämligen lergods eller
stengods som bränns. Processen för detta kan naturligtvis ske på
olika sätt. För oss är det viktigt att välja leverantörer med omsorg
och flertalet av de vi arbetar med har någon form av miljöcertifiering. De arbetar till exempel med återvinning i sina produk-

tionsprocesser i form av att vatten återvinns i slutna system,
samt med produktionsbortfall i form av att kross återvinns till
ny keramik till vissa kvaliteter.
Det återvunna materialet i produktionsprocessen består av
både värme, vatten och produktionsspill. Just delen av återvunnet produktionsspill kan skilja sig åt mellan olika plattor.
Generellt kan man säga att ju mörkare en platta är, desto mer
återvunnet material består den av.

Så, oavsett om du vill hoppa på hållbarhetstrenden eller inte, är keramik ett klokt val för
dig som värnar om miljön.

K A K E L O C H K L I N K E R F R Å N H E L A VÄ R L D E N PÅ E T T S TÄ L L E

WWW.KONRADSSONS.COM

