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Granitkeramik
ALHAMBRA GRÅ 25X25 CM
Golvplatta i med ett klassiskt mönster i relief. Storleken 25x25 cm gör den enkel att installera i de flesta ytor.

(KS-AL252501)

AMALFI-R CEMENTO 29,3X29,3 CM
Amalﬁ-R Cemento rätskuren i 29,3x29,3 cm. Terrazzo är ett klassiskt mönster med månghundrad tradition.
Originalprodukten är användning av spill av marmor och andra naturstenar. Tekniken har förﬁnats genom åren.
Med dagens digitala teknik kan vi skapa granitkeramik med ett utseende som gör originalet rättvisa. Amalﬁ är
Vives bidrag i det behändiga formatet 29,3x29,3 cm. Vill du ha en större variant har vi Portoﬁno i 60x60 cm. Vill
du ha ännu större kan vi ta hem upp till 120x120 cm som beställningsvara.
(V-40EH)

AMALFI-R CREMA 29,3X29,3 CM
Amalﬁ-R Crema rätskuren i 29,3x29,3 cm. Terrazzo är ett klassiskt mönster med månghundrad tradition.
Originalprodukten är användning av spill av marmor och andra naturstenar. Tekniken har förﬁnats genom åren.
Med dagens digitala teknik kan vi skapa granitkeramik med ett utseende som gör originalet rättvisa. Amalﬁ är
Vives bidrag i det behändiga formatet 29,3x29,3 cm. Vill du ha en större variant har vi Portoﬁno i 60x60 cm. Vill
du ha ännu större kan vi ta hem upp till 120x120 cm som beställningsvara.
(V-40EI)

AMALFI-R GRAFITO 29,3X29,3 CM
Amalﬁ-R Graﬁto rätskuren i 29,3x29,3 cm. Terrazzo är ett klassiskt mönster med månghundrad tradition.
Originalprodukten är användning av spill av marmor och andra naturstenar. Tekniken har förﬁnats genom åren.
Med dagens digitala teknik kan vi skapa granitkeramik med ett utseende som gör originalet rättvisa. Amalﬁ är
Vives bidrag i det behändiga formatet 29,3x29,3 cm. Vill du ha en större variant har vi Portoﬁno i 60x60 cm. Vill
du ha ännu större kan vi ta hem upp till 120x120 cm som beställningsvara.
(V-40EJ)
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AMALFI-R HUMO 29,3X29,3 CM
Amalﬁ-R Humo rätskuren i 29,3x29,3 cm. Terrazzo är ett klassiskt mönster med månghundrad tradition.
Originalprodukten är användning av spill av marmor och andra naturstenar. Tekniken har förﬁnats genom åren.
Med dagens digitala teknik kan vi skapa granitkeramik med ett utseende som gör originalet rättvisa. Amalﬁ är
Vives bidrag i det behändiga formatet 29,3x29,3 cm. Vill du ha en större variant har vi Portoﬁno i 60x60 cm. Vill
du ha ännu större kan vi ta hem upp till 120x120 cm som beställningsvara.
(V-40EK)

ATALAYA GRÅ 8,1X41,5 CM - UTGÅENDE
Atalaya Grå blir till en snygg mursten. Den grå färgen är enkel att kombinera med annan inredning.
(V-4704)

ATALAYA SVART 8,1X41,5 CM - UTGÅENDE
Atalaya Svart ger ett dramatiskt intryck och stark kontrast som står ut i mängden.
(V-4702)

ATALAYA VIT 8,1X41,5 CM - UTGÅENDE
Med Atalaya Vit får du en stilren och ljus snygg vägg. Den vita färgen ger känslan av en målad murad vägg.
(V-4701)

BAMPTON HEXAGON GRAFITO 23X26,6 CM
Mörkgrå hexagonformad platta i snygg och praktisk storlek. Plattorna har ett vackert och naturligt färgspel i olika
nyanser. Kombineras gärna med sina syskon i andra färger eller den mönstrade Benenden Hexagon Sombra.

(V-46EH)
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BAMPTON HEXAGON GRIS 23X26,6 CM
Grå hexagonformad platta i snygg och praktisk storlek. Plattorna har ett vackert och naturligt färgspel i olika
nyanser. Kombineras gärna med sina syskon i andra färger eller den mönstrade Benenden Hexagon Sombra.

(V-46EI)

BAMPTON HEXAGON NIEVE 23X26,6 CM
Ljus hexagonformad platta i snygg och praktisk storlek. Plattorna har ett vackert och naturligt färgspel i olika
nyanser. Kombineras gärna med sina syskon i andra färger eller den mönstrade Benenden Hexagon Sombra.

(V-46EJ)

BENELUX LJUSGRÅ 1 59,7X59,7 CM
Benelux är en mjukt stenmönstrad platta i ljusgrått som passar i de ﬂesta sammanhang. Den ﬁnns i fyra
storlekar: 60x60, 30x60, 30x30 och 15x15 vilket gör det möjligt att skapa en livfull variation och anpassa storlek
efter utrymme och smak.
(B-BNLLI60)

BENELUX LJUSGRÅ 2 29,7X59,7 CM
Benelux är en mjukt stenmönstrad platta i ljusgrått som passar i de ﬂesta sammanhang. Den ﬁnns i fyra
storlekar: 60x60, 30x60, 30x30 och 15x15 vilket gör det möjligt att skapa en livfull variation och anpassa storlek
efter utrymme och smak.
(B-BNLLI36)

BENELUX LJUSGRÅ 3 29,7X29,7 CM
Benelux är en mjukt stenmönstrad platta i ljusgrått som passar i de ﬂesta sammanhang. Den ﬁnns i fyra
storlekar: 60x60, 30x60, 30x30 och 15x15 vilket gör det möjligt att skapa en livfull variation och anpassa storlek
efter utrymme och smak.
(B-BNLLI30)
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BENELUX LJUSGRÅ 4 14,6X14,6 CM
Benelux är en mjukt stenmönstrad platta i ljusgrått som passar i de ﬂesta sammanhang. Den ﬁnns i fyra
storlekar: 60x60, 30x60, 30x30 och 15x15 vilket gör det möjligt att skapa en livfull variation och anpassa storlek
efter utrymme och smak.
(B-BNLLI15)

BENENDEN HEXAGON SOMBRA 23X26,6 CM
Mönstrad hexagonformad platta i snygg och praktisk storlek. Kombineras gärna med basplattorna Bampton
Hexagon.

(V-46EK)

BERKANE GRÅ 20X20 CM
Mönstrad platta i det klassiska formatet 20x20 cm. Vackert mönster i mjuka harmoniska färger. Varje box
innehåller en slumpmässig mix av plattor med olika mönster.

(V-4R32)

BRICK BEIGE 6X25 CM
Brick är en serie tegelimitation. Eftersom den är gjord i granitkeramik går den att använda till både golv och
vägg. Till exempel till snygg fond runt en eldstad som följer ända ner över golvet som eldstadsplan.
(KS-BR62505)

BRICK BRUN 6X25 CM
Brick är en serie tegelimitation. Eftersom den är gjord i granitkeramik går den att använda till både golv och
vägg. Till exempel till snygg fond runt en eldstad som följer ända ner över golvet som eldstadsplan.
(KS-BR62504)
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BRICK GRÅ 6X25 CM
Brick är en serie tegelimitation. Eftersom den är gjord i granitkeramik går den att använda till både golv och
vägg. Till exempel till snygg fond runt en eldstad som följer ända ner över golvet som eldstadsplan.
(KS-BR62502)

BRICK VIT 6X25 CM
Brick är en serie tegelimitation. Eftersom den är gjord i granitkeramik går den att använda till både golv och
vägg. Till exempel till snygg fond runt en eldstad som följer ända ner över golvet som eldstadsplan.
(KS-BR62503)

CEPPO DI GRE BEIGE 59,3X59,3 CM
Ceppo di Gré är en av de starkaste trenderna i kakelvärlden sedan ett par år. Mönstret är både elegant stramt
och samtidigt livfullt. Vi har den i tre färger: Beige, Ljusgrå och Mörkgrå.
(V-44RR)

CEPPO DI GRE LJUSGRÅ 59,3X59,3 CM
Ceppo di Gré är en av de starkaste trenderna i kakelvärlden sedan ett par år. Mönstret är både elegant stramt
och samtidigt livfullt. Vi har den i tre färger: Beige, Ljusgrå och Mörkgrå.
(V-44RQ)

CEPPO DI GRE MÖRKGRÅ 59,3X59,3 CM
Ceppo di Gré är en av de starkaste trenderna i kakelvärlden sedan ett par år. Mönstret är både elegant stramt
och samtidigt livfullt. Vi har den i tre färger: Beige, Ljusgrå och Mörkgrå.
(V-44RP)
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COLERNE ARENA 30X30 CM
Ett praktiskt och snyggt format med mjuka färgskiftningar som ger känslan av ett handgjort terracottagolv.

(V-402T)

COLERNE GRIS 30X30 CM
Ett praktiskt och snyggt format med mjuka färgskiftningar som ger känslan av ett handgjort golv.

(V-403E)

COLERNE NATURAL 30X30 CM
Ett praktiskt och snyggt format med mjuka färgskiftningar som ger känslan av ett handgjort terracottagolv.

(V-402V)

COLERNE NIEVE 30X30 CM
Ett praktiskt och snyggt format med mjuka färgskiftningar som ger känslan av ett handgjort golv.

(V-403G)

COLTON OKTAGON ARENA 20X20 CM
Oktagonformad platta i snygg och praktisk storlek. Måste kompletteras med Taco Lydd 4x4 cm.

(V-4P90)
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COLTON OKTAGON GRAFITO 20X20 CM
Oktagonformad platta i snygg och praktisk storlek. Måste kompletteras med Taco Lydd 4x4 cm.

(V-4Q13)

COLTON OKTAGON GRIS 20X20 CM
Oktagonformad platta i snygg och praktisk storlek. Måste kompletteras med Taco Lydd 4x4 cm.

(V-4Q14)

COLTON OKTAGON NATURAL 20X20 CM
Oktagonformad platta i snygg och praktisk storlek. Måste kompletteras med Taco Lydd 4x4 cm.

(V-4P92)

COLTON OKTAGON NIEVE 20X20 CM
Oktagonformad platta i snygg och praktisk storlek. Måste kompletteras med Taco Lydd 4x4 cm.

(V-4Q15)

CONCRETE 5 STAV 30X60 CM (ARK 30X80 CM) - UTGÅENDE
Stavmosaik i ett större format - arken är 30x80 cm i storlek.
(J-CON02BS1)
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CONCRETE 7 28X28 MM (ARK 30X30 CM) - UTGÅENDE
En mosaik som ger ett harmoniskt skiftande färgspel.
(J-CON02QQ003P)

EFESO 1 14,4X89,3 CM - UTGÅENDE
Outslitligt slitet vitt trägolv! Kan kombineras med 14,4x14,4 för att variera utseendet eller bygga fall mot
brunnar.
(V-4710)

EFESO 2 14,4X14,4 CM - UTGÅENDE
Outslitligt slitet vitt trägolv! Formatet 14,4x14,4 är snyggt i sig själv, men används oftast i kombination med den
större basplattan.
(V-4894)

FARO 1 14,4X89,3 CM
Vår storsäljare bland trägolvsimitationer. Ser ut som ett slitet gammalt trägolv! Kan kombineras med 14,4x14,4
för att variera utseendet eller bygga fall mot brunnar.
(V-47G8)

FARO 2 14,4X14,4 CM
Vår storsäljare bland trägolvsimitationer. Ser ut som ett slitet gammalt trägolv! Använd gärna denna lilla
kvadratiska platta som komplement till plankformatet i samma serie.
(V-4888)
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FLYSCH GRÅ 1 59,3X59,3 CM
Flysch Grå rätskuren i 59,3x59,3 cm. Den semipolerade ytan ger både vacker lyster och ett fint djup. Måste ses!
(V-44QS)

FLYSCH GRÅ 2 29,3X29,3 CM
Flysch Grå rätskuren i 29,3x29,3 cm. Den semipolerade ytan ger både vacker lyster och ett ﬁnt djup. Här i ett
behändigare format, men självklart snyggt kvadratisk!
(V-40DX)

FLYSCH GRÅ 3 14,4X14,4 CM
Flysch Grå rätskuren i 14,4x14,4 cm. Den semipolerade ytan ger både vacker lyster och ett ﬁnt djup. Här i vårt
minsta format - men fortfarande lika snygg.
(V-4838)

FLYSCH SVART 1 59,3X59,3 CM
Flysch Svart rätskuren i 59,3x59,3 cm. Den semipolerade ytan ger både vacker lyster och ett fint djup. Elegant!
(V-44QZ)

FLYSCH SVART 2 29,3X29,3 CM
Flysch Svart rätskuren i 29,3x29,3 cm. Den semipolerade ytan ger både vacker lyster och ett ﬁnt djup. Här i ett
behändigare format, men självklart snyggt kvadratisk!
(V-40DW)
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FLYSCH SVART 3 14,4X14,4 CM
Flysch Svart rätskuren i 14,4x14,4 cm. Den semipolerade ytan ger både vacker lyster och ett ﬁnt djup. Här i vårt
minsta format - men fortfarande lika snygg.
(V-420)

FLYSCH VIT 1 59,3X59,3 CM
Flysch Vit rätskuren i 59,3x59,3 cm. Den semipolerade ytan ger både vacker lyster och ett ﬁnt djup. Kan vara vår
snyggaste serie!
(V-44QU)

FLYSCH VIT 2 29,3X29,3 CM
Flysch Vit rätskuren i 29,3x29,3 cm. Den semipolerade ytan ger både vacker lyster och ett ﬁnt djup. Här i ett
behändigare format, men självklart snyggt kvadratisk!
(V-40DY)

FLYSCH VIT 3 14,4X14,4 CM
Flysch Vit rätskuren i 14,4x14,4 cm. Den semipolerade ytan ger både vacker lyster och ett ﬁnt djup. Här i vårt
minsta format - men fortfarande lika snygg.
(V-4839)

FOSSIL GRÅ 3 10X10 CM - UTGÅENDE
Rätskuren till exakta måtten 98x98 mm.
(G-F101002)
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FOSSIL GRÅ POLERAD 1 60X60 CM - UTGÅENDE
Rätskuren till exakta måtten 600x600 mm. Polerad till en högplank och skinande yta. Vackert och tåligt!
(G-F606002P)

FOSSIL SVART 3 10X10 CM - UTGÅENDE
Rätskuren till exakta måtten 98x98 mm.
(G-F101001)

HALVMANE 20X20 CM
Mönstrad platta i klassiskt litet 20x20 cm format. Vackert mönster i mjuka harmoniska färger.

(V-4Q83)

INDUSTRY 2 30X60 CM
En stenimitation med rå industriell look i det klassiska stenformatet 30x60 cm. Kombinera gärna med seriens
övriga format för ett kreativt slutresultat.
(J-VG30600B6)

INDUSTRY 3 30X30 CM
En stenimitation med rå industriell look i storleken 30x30 cm. Kombinera gärna med seriens övriga format för ett
kreativt slutresultat.
(J-VG30300B4)
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INDUSTRY 4 15X15 CM
En stenimitation med rå industriell look i ett snyggt och behändigt format. Storleken gör det t.ex. lätt att bygga
fall mot brunnar i våtutrymmen. Kombinera gärna med seriens övriga format för ett kreativt slutresultat.
(J-VG151501)

INDUSTRY 5 47X47 MM (ARK 30X30 CM)
En stenimitation med rå industriell look i mosaik monterad på nät för smidig sättning. Mosaiken är snygg på både
stora och små ytor, samt gör det lätt att bygga fall mot brunnar i våtutrymmen. Kombinera gärna med seriens
övriga format för ett kreativt slutresultat.
(J-VG550QQS)

JOLEJON 20X20 CM
Mönstrad platta i klassiskt litet 20x20 cm format. Vackert mönster i mjuka harmoniska färger.

(V-4Q84)

JUVEL 20X20 CM
Mönstrad platta i klassiskt litet 20x20 cm format. Vackert mönster i mjuka harmoniska färger.

(V-4Q85)

KAINOS BEIGE 1 59,5X59,5 CM
Kainos har ett av marknadens snyggaste stenmönster. Skönheten kommer från ett harmoniskt och varierat
färgspel tillsammans med ett livfullt mönster. Här i trendigt beige ton med en både varm och elegant känsla.
Det finns matchande mosaik för att bygga fall mot brunnar.
(C-220807)
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KAINOS BEIGE 2 29,5X59,5 CM
Kainos har ett av marknadens snyggaste stenmönster. Skönheten kommer från ett harmoniskt och varierat
färgspel tillsammans med ett livfullt mönster. Här i trendigt beige ton med en både varm och elegant känsla.
Det finns matchande mosaik för att bygga fall mot brunnar.
(C-220795)

KAINOS BEIGE 3 48X48 MM (ARK 30X30 CM)
Kainos har ett av marknadens snyggaste stenmönster. Skönheten kommer från ett harmoniskt och varierat
färgspel tillsammans med ett livfullt mönster. Här i trendigt beige ton med en både varm och elegant känsla.
Mosaikens bitar har storleken 48x48 mm och arken är ca 30x30 cm.
(C-220822)

KAINOS LJUSGRÅ 1 59,5X59,5 CM
Kainos har ett av marknadens snyggaste stenmönster. Skönheten kommer från ett harmoniskt och varierat
färgspel tillsammans med ett livfullt mönster. Den ljusgrå färgen gör plattan användbar i många sammanhang.
Det finns matchande mosaik för att bygga fall mot brunnar.
(C-220805)

KAINOS LJUSGRÅ 2 29,5X59,5 CM
Kainos har ett av marknadens snyggaste stenmönster. Skönheten kommer från ett harmoniskt och varierat
färgspel tillsammans med ett livfullt mönster. Den ljusgrå färgen gör plattan användbar i många sammanhang.
Det finns matchande mosaik för att bygga fall mot brunnar.
(C-220793)

KAINOS LJUSGRÅ 3 48X48 MM (ARK 30X30 CM)
Kainos har ett av marknadens snyggaste stenmönster. Skönheten kommer från ett harmoniskt och varierat
färgspel tillsammans med ett livfullt mönster. Den ljusgrå färgen gör plattan användbar i många sammanhang.
Här i mosaik 48x48 mm på ark 30x30 cm.
(C-220820)
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KALKSTEN 1 60X60 CM
En kalkstensimitation i granitkeramik med ett lugnt och mjukt mönster och en naturtrogen färgvariation mellan
plattorna. Med granitkeramik slipper du den äkta naturstenens känslighet för missfärgning. Här i den största
storleken 60x60 cm, men komplettera gärna med de mindre storlekarna i serien för ännu mer känsla av
natursten.
(J-SIL05N60)

KALKSTEN 3 30X30 CM
En kalkstensimitation i granitkeramik med ett lugnt och mjukt mönster och en naturtrogen färgvariation mellan
plattorna. Med granitkeramik slipper du den äkta naturstenens känslighet för missfärgning. Här i storleken 30x30
cm. Komplettera gärna med de andra storlekarna i serien för ännu mer känsla av natursten.
(J-SIL05NB4)

KALKSTEN 4 15X15 CM
En kalkstensimitation i granitkeramik med ett lugnt och mjukt mönster och en naturtrogen färgvariation mellan
plattorna. Med granitkeramik slipper du den äkta naturstenens känslighet för missfärgning. Här i storleken 15x15
cm som både är snygg i sig själv eller är praktisk att använda för att lägga fall mot brunnar.
(J-SIL05N15)

KERALA GRÅ 20X20 CM
Mönstrad platta i det klassiska formatet 20x20 cm. Vackert mönster i mjuka harmoniska färger.

(V-4R34)

KERAMISK MOSAIK DARK GREY 48X48 MM (ARK 30,3X30,3 CM)
En enfärgad mosaik i glaserad klinkerkvalitet som gör den användbar både på väggar och golv.
(J-IDXL10963B)
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KERAMISK MOSAIK LIGHT GREY 48X48 MM (ARK 30,3X30,3 CM)
En enfärgad mosaik i glaserad klinkerkvalitet som gör den användbar både på väggar och golv.
(J-IDXL10960)

LADAKHI GRÅ 20X20 CM
Mönstrad platta.

(V-4P80)

LADAKHI SVART 20X20 CM
Mönstrad platta. Observera att den färgade kvadraten byter färg slumpvis från platta till platta blandat i paketen.

(V-4P79)

LAVERTON ARENA 60X60 CM
Ett modernt stort format med mjuka färgskiftningar som ger känslan av ett ljust handgjort terracottagolv.
(V-44EV)

LAVERTON GRIS 59,3X59,3 CM
Ett modernt stort format med mjuka färgskiftningar som ger känslan av ett handgjort cementgolv. Rätskurna
kanter gör att plattan kan installeras med minimal fog.
(V-44UB)
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LAVERTON NATURAL 60X60 CM
Ett modernt stort format med mjuka färgskiftningar som ger känslan av ett handgjort terracottagolv.
(V-44EX)

LAVERTON NIEVE 59,3X59,3 CM
Ett modernt stort format med mjuka färgskiftningar som ger känslan av ett ljust handgjort cementgolv. Rätskurna
kanter gör att plattan kan installeras med minimal fog.
(V-44UC)

LINCOLN VIT MATT 59,5X59,5 CM
Lincoln är en marmorimitation i granitkeramik skräddarsydd för den nordiska smaken med gråtoner och en väl
avvägd marmorering. Här med matt yta i storformat.
(C-219034)

MADISON ARGENT 1 59,5X59,5 CM
Madison är en stenimitation som är en storsäljare över hela världen. Den har precis rätt mix av stenkänsla utan
att bli för livlig och svår att matcha. Madison Argent 59,5x59,5 cm är har en elegant grå ton som går ihop med de
ﬂesta färger och inredningsmaterial vi föredrar i Norden. Storleken skapar en lyxig känsla. Det ﬁnns matchande
mosaik för att bygga fall i badrum.
(C-218158-1)

MADISON ARGENT 2 29,5X59,5 CM
Madison är en stenimitation som är en storsäljare över hela världen. Den har precis rätt mix av stenkänsla utan
att bli för livlig och svår att matcha. Madison Argent i storleken 29,5x59,5 cm ger ett format som är vanligt för
natursten. Kan kompletteras med större plattor och mosaik.
(C-218163)
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MADISON ARGENT 3 48X48 MM (ARK 30X30 CM)
Madison är en stenimitation som är en storsäljare över hela världen. Den har precis rätt mix av stenkänsla utan
att bli för livlig och svår att matcha. Madison Argent 5x5 cm är en mosaik som till exempel är ett bra komplement
till de större plattorna i serien.
(C-218383)

MADISON GRAFITO 1 59,5X59,5 CM
Madison är en stenimitation som är en storsäljare över hela världen. Den har precis rätt mix av stenkänsla utan
att bli för livlig och svår att matcha. Madison Graﬁto 59,5x59,5 cm är dramatiskt svart. Storleken och svärtan gör
den till det perfekta valet för den som söker en exklusiv känsla.
(C-218158)

MADISON GRAFITO 2 29,5X59,5 CM
Madison är en stenimitation som är en storsäljare över hela världen. Den har precis rätt mix av stenkänsla utan
att bli för livlig och svår att matcha. Madison Graﬁto i storleken 29,5x59,5 cm ger ett format som är vanligt för
natursten. Kan kompletteras med större plattor och mosaik.
(C-218162)

MADISON GRAFITO 3 48X48 MM (ARK 30X30 CM)
Madison är en stenimitation som är en storsäljare över hela världen. Den har precis rätt mix av stenkänsla utan
att bli för livlig och svår att matcha. Madison Graﬁto 5x5 cm är en mosaik som till exempel är ett bra komplement
till de större plattorna i serien.
(C-218385)

NASSAU LJUSGRÅ 20X20 CM
Nassau är en platta med modernt och stramt mönster i det klassiska formatet 20x20 cm. Här i ljusgrått, men
ﬁnns även i mörkgrått. Serien Nassau ﬁnns som beställningsvara i storlekar ända upp till 80x120 cm och 120x120
cm.

(V-4R45)
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NASSAU MÖRKGRÅ 20X20 CM
Nassau är en platta med modernt och stramt mönster i det klassiska formatet 20x20 cm. Här i mörkgrått, men
ﬁnns även i ljusgrått. Serien Nassau ﬁnns som beställningsvara i storlekar ända upp till 80x120 cm och 120x120
cm.

(V-4R44)

NESO-R NEGRO 59,3X59,3 CM
Neso-R Negro i storleken 59,3x59,3 cm är en stilfull svart marmor med matt yta. De rätskurna kanterna gör att
den går att lägga med minimal fog för snyggast möjliga slutresultat.
(AR-88J6)

NORDIC WOOD ELK 9,8X59,6 CM
Nordic Wood är en träimitation i Skandinaviska färger och ett litet format som är perfekt att lägga i
ﬁskbensmönster. Nordic Wood Elk är lite mustigare beige-brun än sitt vitkalkade syskon Husky och närmar sig
vanlig ek i sitt uttryck.
(B-NWEL160)

NORDIC WOOD HUSKY 9,8X59,6 CM
Nordic Wood är en träimitation i Skandinaviska färger och ett litet format som är perfekt att lägga i
fiskbensmönster. Nordic Wood Husky har en skön beige ton som efterliknar vitkalkad ek.
(B-NWHU160)

NORTH FEELING DAY 1 59,7X59,7 CM
North Feeling har ett härligt varierat stenmönster som ger liv åt alla utrymmen. Day heter seriens ljusgråa
variant. Den ﬁnns i fem storlekar: 90x90, 60x60, 30x60, 30x30 och 15x15 vilket gör det möjligt att skapa en stor
variation och anpassa storlek efter utrymme och smak.
(B-NFDAY60)
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NORTH FEELING DAY 2 29,7X59,7 CM
North Feeling har ett härligt varierat stenmönster som ger liv åt alla utrymmen. Day heter seriens ljusgråa
variant. Den ﬁnns i fem storlekar: 90x90, 60x60, 30x60, 30x30 och 15x15 vilket gör det möjligt att skapa en stor
variation och anpassa storlek efter utrymme och smak.
(B-NFDAY36)

NORTH FEELING DAY 3 29,5X29,5 CM
North Feeling har ett härligt varierat stenmönster som ger liv åt alla utrymmen. Day heter seriens ljusgråa
variant. Den ﬁnns i fem storlekar: 90x90, 60x60, 30x60, 30x30 och 15x15 vilket gör det möjligt att skapa en stor
variation och anpassa storlek efter utrymme och smak.
(B-NFDAY30)

NORTH FEELING DAY 4 14,5X14,5 CM
North Feeling har ett härligt varierat stenmönster som ger liv åt alla utrymmen. Day heter seriens ljusgråa
variant. Den ﬁnns i fem storlekar: 90x90, 60x60, 30x60, 30x30 och 15x15 vilket gör det möjligt att skapa en stor
variation och anpassa storlek efter utrymme och smak.
(B-NFDAY15)

NORTH FEELING MORNING 1 59,7X59,7 CM
North Feeling har ett härligt varierat stenmönster som ger liv åt alla utrymmen. Morning har en varm beige ton.
Den ﬁnns i fem storlekar: 90x90, 60x60, 30x60, 30x30 och 15x15 vilket gör det möjligt att skapa en stor variation
och anpassa storlek efter utrymme och smak.
(B-NFMOR60)

NORTH FEELING MORNING 2 29,7X59,7 CM
North Feeling har ett härligt varierat stenmönster som ger liv åt alla utrymmen. Morning har en varm beige ton.
Den ﬁnns i fem storlekar: 90x90, 60x60, 30x60, 30x30 och 15x15 vilket gör det möjligt att skapa en stor variation
och anpassa storlek efter utrymme och smak.
(B-NFMOR36)
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NORTH FEELING MORNING 3 29,5X29,5 CM
North Feeling har ett härligt varierat stenmönster som ger liv åt alla utrymmen. Morning har en varm beige ton.
Den ﬁnns i fem storlekar: 90x90, 60x60, 30x60, 30x30 och 15x15 vilket gör det möjligt att skapa en stor variation
och anpassa storlek efter utrymme och smak.
(B-NFMOR30)

NORTH FEELING MORNING 4 14,5X14,5 CM
North Feeling har ett härligt varierat stenmönster som ger liv åt alla utrymmen. Morning har en varm beige ton.
Den ﬁnns i fem storlekar: 90x90, 60x60, 30x60, 30x30 och 15x15 vilket gör det möjligt att skapa en stor variation
och anpassa storlek efter utrymme och smak.
(B-NFMOR15)

NORTH FEELING NIGHT 1 59,7X59,7 CM
North Feeling har ett härligt varierat stenmönster som ger liv åt alla utrymmen. Night är seriens mustigt svarta
alternativ. Den ﬁnns i fem storlekar: 90x90, 60x60, 30x60, 30x30 och 15x15 vilket gör det möjligt att skapa en
stor variation och anpassa storlek efter utrymme och smak.
(B-NFNIG60)

NORTH FEELING NIGHT 2 29,7X59,7 CM
North Feeling har ett härligt varierat stenmönster som ger liv åt alla utrymmen. Night är seriens mustigt svarta
alternativ. Den ﬁnns i fem storlekar: 90x90, 60x60, 30x60, 30x30 och 15x15 vilket gör det möjligt att skapa en
stor variation och anpassa storlek efter utrymme och smak.
(B-NFNIG36)

NORTH FEELING NIGHT 3 29,5X29,5 CM
North Feeling har ett härligt varierat stenmönster som ger liv åt alla utrymmen. Night är seriens mustigt svarta
alternativ. Den ﬁnns i fem storlekar: 90x90, 60x60, 30x60, 30x30 och 15x15 vilket gör det möjligt att skapa en
stor variation och anpassa storlek efter utrymme och smak.
(B-NFNIG30)
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NORTH FEELING NIGHT 4 14,5X14,5 CM
North Feeling har ett härligt varierat stenmönster som ger liv åt alla utrymmen. Night är seriens mustigt svarta
alternativ. Den ﬁnns i fem storlekar: 90x90, 60x60, 30x60, 30x30 och 15x15 vilket gör det möjligt att skapa en
stor variation och anpassa storlek efter utrymme och smak.
(B-NFNIG15)

OKTAGON 1 CABARET MÖRKGRÅ 20X20 CM
Oktagonformad platta i snygg och praktisk storlek. Måste kompletteras med TACO DOME 4x4 i vit eller mörkgrå.

(V-4P35)

OKTAGON 2 CABARET VIT 20X20 CM
Oktagonformad platta i snygg och praktisk storlek. Måste kompletteras med TACO DOME 4x4 i vit eller mörkgrå.

(V-4P37)

OKTAGON 3 VARIETTE MÖNSTRAD 20X20 CM - UTGÅENDE
Mönstrad oktagonformad platta i snygg och praktisk storlek. Varierad blandning av mönster i varje paket. Måste
kompletteras med TACO DOME 4x4 i vit eller mörkgrå.

(V-4P34)

OKTAGON 4 TACO DOME MÖRKGRÅ 4X4 CM
Taco 4x4 som används för att komplettera serien Octagon 20x20.

(V4J60)
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OKTAGON 5 TACO DOME VIT 4X4 CM
Taco 4x4 som används för att komplettera serien Octagon 20x20.

(V-4J62)

PORTOFINO CEMENTO BLANK 59,3X59,3 CM
Portoﬁno är en platta med terrazzomönster. Terrazzo är extremt populärt bland världens arkitekter just nu och är
ett klassiskt mönster med månghundraårig tradition. Originalprodukten kommer från användning av spill av
marmor och andra naturstenar. Tekniken har förﬁnats genom åren. Med dagens digitala teknik kan vi skapa
granitkeramik med ett utseende som gör originalet rättvisa. Vi har åtta olika varianter där alla är 59,3x59,3 cm
med rätskurna kanter. Vi har fyra färger i matt eller blank yta. Som beställningsvara ﬁnns Portoﬁno även i större
storlekar - upp till 120x120 cm. Behöver du en mindre variant har vi systerserien Amalﬁ i det behändiga formatet
29,3×29,3 cm.
(V-44UT)

PORTOFINO CEMENTO MATT 59,3X59,3 CM
Portoﬁno är en platta med terrazzomönster. Terrazzo är extremt populärt bland världens arkitekter just nu och är
ett klassiskt mönster med månghundraårig tradition. Originalprodukten kommer från användning av spill av
marmor och andra naturstenar. Tekniken har förﬁnats genom åren. Med dagens digitala teknik kan vi skapa
granitkeramik med ett utseende som gör originalet rättvisa. Vi har åtta olika varianter där alla är 59,3x59,3 cm
med rätskurna kanter. Vi har fyra färger i matt eller blank yta. Som beställningsvara ﬁnns Portoﬁno även i större
storlekar - upp till 120x120 cm. Behöver du en mindre variant har vi systerserien Amalﬁ i det behändiga formatet
29,3×29,3 cm.
(V-44US)

PORTOFINO CREMA BLANK 59,3X59,3 CM
Portoﬁno är en platta med terrazzomönster. Terrazzo är extremt populärt bland världens arkitekter just nu och är
ett klassiskt mönster med månghundraårig tradition. Originalprodukten kommer från användning av spill av
marmor och andra naturstenar. Tekniken har förﬁnats genom åren. Med dagens digitala teknik kan vi skapa
granitkeramik med ett utseende som gör originalet rättvisa. Vi har åtta olika varianter där alla är 59,3x59,3 cm
med rätskurna kanter. Vi har fyra färger i matt eller blank yta. Som beställningsvara ﬁnns Portoﬁno även i större
storlekar - upp till 120x120 cm. Behöver du en mindre variant har vi systerserien Amalﬁ i det behändiga formatet
29,3×29,3 cm.
(V-44UV)

PORTOFINO CREMA MATT 59,3X59,3 CM
Portoﬁno är en platta med terrazzomönster. Terrazzo är extremt populärt bland världens arkitekter just nu och är
ett klassiskt mönster med månghundraårig tradition. Originalprodukten kommer från användning av spill av
marmor och andra naturstenar. Tekniken har förﬁnats genom åren. Med dagens digitala teknik kan vi skapa
granitkeramik med ett utseende som gör originalet rättvisa. Vi har åtta olika varianter där alla är 59,3x59,3 cm
med rätskurna kanter. Vi har fyra färger i matt eller blank yta. Som beställningsvara ﬁnns Portoﬁno även i större
storlekar - upp till 120x120 cm. Behöver du en mindre variant har vi systerserien Amalﬁ i det behändiga formatet
29,3×29,3 cm.
(V-44UU)
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PORTOFINO GRAFITO BLANK 59,3X59,3 CM
Portoﬁno är en platta med terrazzomönster. Terrazzo är extremt populärt bland världens arkitekter just nu och är
ett klassiskt mönster med månghundraårig tradition. Originalprodukten kommer från användning av spill av
marmor och andra naturstenar. Tekniken har förﬁnats genom åren. Med dagens digitala teknik kan vi skapa
granitkeramik med ett utseende som gör originalet rättvisa. Vi har åtta olika varianter där alla är 59,3x59,3 cm
med rätskurna kanter. Vi har fyra färger i matt eller blank yta. Som beställningsvara ﬁnns Portoﬁno även i större
storlekar - upp till 120x120 cm. Behöver du en mindre variant har vi systerserien Amalﬁ i det behändiga formatet
29,3×29,3 cm.
(V-44UX)

PORTOFINO GRAFITO MATT 59,3X59,3 CM
Portoﬁno är en platta med terrazzomönster. Terrazzo är extremt populärt bland världens arkitekter just nu och är
ett klassiskt mönster med månghundraårig tradition. Originalprodukten kommer från användning av spill av
marmor och andra naturstenar. Tekniken har förﬁnats genom åren. Med dagens digitala teknik kan vi skapa
granitkeramik med ett utseende som gör originalet rättvisa. Vi har åtta olika varianter där alla är 59,3x59,3 cm
med rätskurna kanter. Vi har fyra färger i matt eller blank yta. Som beställningsvara ﬁnns Portoﬁno även i större
storlekar - upp till 120x120 cm. Behöver du en mindre variant har vi systerserien Amalﬁ i det behändiga formatet
29,3×29,3 cm.
(V-44UW)

PORTOFINO HUMO BLANK 59,3X59,3 CM
Portoﬁno är en platta med terrazzomönster. Terrazzo är extremt populärt bland världens arkitekter just nu och är
ett klassiskt mönster med månghundraårig tradition. Originalprodukten kommer från användning av spill av
marmor och andra naturstenar. Tekniken har förﬁnats genom åren. Med dagens digitala teknik kan vi skapa
granitkeramik med ett utseende som gör originalet rättvisa. Vi har åtta olika varianter där alla är 59,3x59,3 cm
med rätskurna kanter. Vi har fyra färger i matt eller blank yta. Som beställningsvara ﬁnns Portoﬁno även i större
storlekar - upp till 120x120 cm. Behöver du en mindre variant har vi systerserien Amalﬁ i det behändiga formatet
29,3×29,3 cm.
(V-44UZ)

PORTOFINO HUMO MATT 59,3X59,3 CM
Portoﬁno är en platta med terrazzomönster. Terrazzo är extremt populärt bland världens arkitekter just nu och är
ett klassiskt mönster med månghundraårig tradition. Originalprodukten kommer från användning av spill av
marmor och andra naturstenar. Tekniken har förﬁnats genom åren. Med dagens digitala teknik kan vi skapa
granitkeramik med ett utseende som gör originalet rättvisa. Vi har åtta olika varianter där alla är 59,3x59,3 cm
med rätskurna kanter. Vi har fyra färger i matt eller blank yta. Som beställningsvara ﬁnns Portoﬁno även i större
storlekar - upp till 120x120 cm. Behöver du en mindre variant har vi systerserien Amalﬁ i det behändiga formatet
29,3×29,3 cm.
(V-44UY)

SLATE 1 60X60 CM
En skifferimitation i stort kvadratiskt format. Kombinera gärna med seriens övriga format.
(J-TM6060160)
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SLATE 2 30X60 CM
En skifferimitation i rektangulärt format. Kombinera gärna med seriens övriga format.
(J-TM60601B6)

SLATE 3 30X30 CM
En skifferimitation i snyggt kvadratiskt format. Kombinera gärna med seriens övriga format.
(J-TM60601B4)

SLATE 4 STAV (ARK 30X37,5 CM)
En skiﬀerimitation skuren till långa stavar. Snyggt i köket eller som duschfond. Monterat på nät för enklare
installation. Kombinera gärna med seriens övriga format.
(J-TM60601QQ2)

SLATE 5 10X10 CM (ARK 30X30 CM)
En skiﬀerimitation skuren till 10x10 cm. Ett snyggt format som samtidigt är praktiskt för att bygga fall mot brunn
i badrum. Monterat på nät för enklare installation. Kombinera gärna med seriens övriga format.
(J-TM60601QQ016)

SLATE 6 47X47 MM (ARK 30X30 CM)
En skiﬀerimitation skuren till 5x5 cm. Ett snyggt format som samtidigt är praktiskt för att bygga fall mot brunn i
badrum. Monterat på nät för enklare installation. Kombinera gärna med seriens övriga format.
(J-TM60601QQS)
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TACO LYDD ARENA 4X4 CM
Taco i granitkeramik som används till plattorna Colton Oktagon och Turgis Oktagon.

(V-4J67)

TACO LYDD GRAFITO 4X4 CM
Taco i granitkeramik som används till plattorna Colton Oktagon och Turgis Oktagon.

(V-4J70)

TACO LYDD GRIS 4X4 CM
Taco i granitkeramik som används till plattorna Colton Oktagon och Turgis Oktagon.

(V-4J71)

TACO LYDD NATURAL 4X4 CM
Taco i granitkeramik som används till plattorna Colton Oktagon och Turgis Oktagon.

(V-4J69)

TACO LYDD NIEVE 4X4 CM
Taco i granitkeramik som används till plattorna Colton Oktagon och Turgis Oktagon.

(V-4J72)
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TURGIS OKTAGON MULTICOLOUR 20X20 CM
Mönstrad oktagonformad platta i terracottatoner med snygg och praktisk storlek. Olika mönster på plattorna
blandat i varje box. Måste kompletteras med Taco Lydd 4x4 cm.

(V-4P93)

TURGIS OKTAGON SOMBRA 20X20 CM
Mönstrad oktagonformad platta i gråtoner med snygg och praktisk storlek. Olika mönster på plattorna blandat i
varje box. Måste kompletteras med Taco Lydd 4x4 cm.

(V-4Q16)

UNITED COLORS SVART HÖGBLANK 30X30 CM - UTGÅENDE
En spegelblank platta med djup svärta i kvadratiskt format.
(J-CH6000TB4)

UNITED COLORS VIT HÖGBLANK 30X30 CM - UTGÅENDE
En spegelblank vit platta i kvadratiskt format.
(J-CH6200TB4)

URBAN MÖRKGRÅ 30X60 CM - UTGÅENDE
En lätt mönstrad serie i granitkeramik som passar till de ﬂesta utrymmen och är lätt att färgmatcha med andra
material.
(G-U306022)
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URBAN SVART 30X60 CM - UTGÅENDE
En lätt mönstrad serie i granitkeramik som passar till de ﬂesta utrymmen och är lätt att färgmatcha med andra
material.
(G-U306001)

URBAN SVART 33X33 CM - UTGÅENDE
En lätt mönstrad serie i granitkeramik som passar till de ﬂesta utrymmen och är lätt att färgmatcha med andra
material.
(G-U333301)

131 total products.
#tidlöst är en del av Miljöagenturer AB,
som levererat golvmaterial till Norden sedan 1970.
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