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#Nyheter.
GLASMOSAIK ARRECIFE IRIDIS GREY 25X25 MM (ARK 31,0X46,7 CM)
Traditionell glasmosaik i en sober gråskala.

(ON-2003511)

GLASMOSAIK HANALEI 25X25 MM (ARK 31,0X46,7 CM)
Traditionell glasmosaik i en härlig blå-grön färgskala.

(ON-2003884)

GLASMOSAIK NERO MARQUINA MATTE HEXAGON Ø 25 MM (ARK 30,1X29,0 CM)
Traditionell glasmosaik i hexagonformat med mönster från den exklusiva marmorn Nero Marquina.

(ON-2003257)

HAIKU BEIGE 23X33,5 CM
Haiku är en serie väggplattor med retrokänsla tack vare dess format och mjuka färger. Plattorna är indelade i sex
kvadrater med olika mönster slumpvis placerade från platta till platta. Haiku Beige har en ljusbeige färgton som
ger ett nedtonat elegant intryck.

(V-35XA)
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HAIKU GRÅ 23X33,5 CM
Haiku är en serie väggplattor med retrokänsla tack vare dess format och mjuka färger. Plattorna är indelade i sex
kvadrater med olika mönster slumpvis placerade från platta till platta. Haiku Grå har en harmoniskt grå ton som
är lätt att färgmatcha i ett skandinaviskt hem.

(V-35XD)

HAIKU ROSA 23X33,5 CM
Haiku är en serie väggplattor med retrokänsla tack vare dess format och mjuka färger. Plattorna är indelade i sex
kvadrater med olika mönster slumpvis placerade från platta till platta. Haiku Rosa har en trendigt gammelrosa
nyans vilket ger en tydlig accentuering med balans. Vansinnigt vackert att kombinera med både vitt och grått.

(V-35XC)

HAIKU TURKOS 23X33,5 CM
Haiku är en serie väggplattor med retrokänsla tack vare dess format och mjuka färger. Plattorna är indelade i sex
kvadrater med olika mönster slumpvis placerade från platta till platta. Haiku Turkos har ett vackert färgspel i
grön-blåa toner direkt inspirerat av medelhavets färgprakt.

(V-35XF)

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 2 30X60 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 30x60
cm som är ett klassiskt format för natursten. Komplettera gärna med de andra storlekarna i serien för ännu mer
känsla av natursten.
(J-SIL05NB6)
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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)

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)

MADISON ARGENT 3 5X5 CM (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)
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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 5X5 CM (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)

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