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Granitkeramikmosaik
CONCRETE 6 47X47 MM (ARK 30X30 CM)
Mosaik i klassisk storlek 5x5 ca (47x47 mm).
(J-C ON02QQS)

CONCRETE 7 28X28 MM (ARK 30X30 CM)
En mosaik som ger ett harmoniskt skiftande färgspel.
(J-C ON02QQ003P)

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)

MARS NATUR GRÅ 47X47MM (ARK 30X30 CM)
En neutral grå färg som matchar det mesta. 5x5-mosaiken kan kombineras med andra plattor och mosaiker.
Att den är i granitkeramik gör den perfekt för dig som vill lägga samma platta inne och ute. Eftersom den är
oglaserad går den också att använda i mer krävande utrymmen som t.ex. garage.
(J-ZZ6876QQS)
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MARS NATUR GRÅ STAV (ARK 30X37,5 CM)
En neutral grå färg som matchar det mesta. Stavformatet är mest populärt som kökskakel eller duschfond.
Plattan kan kombineras med andra plattor och mosaiker. Att den är i granitkeramik gör den perfekt för dig
som vill lägga samma platta inne och ute. Eftersom den är oglaserad går den också att använda i mer
krävande utrymmen som t.ex. garage.
(J-ZZ6876QQ2)

MARS NATUR SVART STAV (ARK 30X37,5 CM)
En djup svart färg som matchar det mesta. Stavformatet är mest populärt som kökskakel eller duschfond.
(J-ZZ6870QQ2)

MARS STRUKTUR SVART 47X47 MM (ARK 30X30 CM)
En djup svart färg som matchar det mesta. Strukturerad yta som ökar halksäkerheten. Att den är i
granitkeramik gör den perfekt för dig som vill lägga samma platta inne och ute. Eftersom den är oglaserad
går den också att använda i mer krävande utrymmen som t.ex. garage.
(J-ZZ6870MQQS)

MARS STRUKTUR SVART STAV (ARK 30X37,5 CM)
En djup svart färg som matchar det mesta. Strukturerad yta. Stavformatet är mest populärt som kökskakel
eller duschfond.
(J-ZZ6870MQQ2)

NAMIBIA SVART (ZAMBESE) 57X57 MM (ARK 30X30 CM)
Namibia svart 57x57 mm är en vacker stenimitation i mosaikformat. Den är tillverkad i granitkeramik vilket
gör den extremt stark.
(GR-41NB90Z)
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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 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)

YOUNG STONE SVART 47X47MM (ARK 30X30 CM)
En neutral gråsvart (antracit) mosaik i glaserad granitkeramik. Med sitt utseende passar den till de flesta
material och färger.
(J-SZI3170QQS)

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