Kakel
ANTIKA CREAM 6X25 CM
Antika Cream 6x25 cm ingår i en serie med blanka väggplattor i avlångt format som efterliknar gamla tiders
handgjorda kakel. Den ojämna blanka ytan ger plattorna en personlig karaktär som om varje platta vore unik.
Ibland är det asymmetri som upplevs mest naturligt och harmoniskt för ögat.
(KS-AN62555)

ANTIKA LJUSGRÅ 6X25 CM
Antika Ljusgrå 6x25 cm ingår i en serie med blanka väggplattor i avlångt format som efterliknar gamla tiders
handgjorda kakel. Den ojämna blanka ytan ger plattorna en personlig karaktär som om varje platta vore unik.
Ibland är det asymmetri som upplevs mest naturligt och harmoniskt för ögat.
(KS-AN62502)

ANTIKA MÖRKGRÅ 6X25 CM
Antika Mörkgrå 6x25 cm ingår i en serie med blanka väggplattor i avlångt format som efterliknar gamla tiders
handgjorda kakel. Den ojämna blanka ytan ger plattorna en personlig karaktär som om varje platta vore unik.
Ibland är det asymmetri som upplevs mest naturligt och harmoniskt för ögat.
(KS-AN62522)

ANTIKA VIT 6X25 CM
Antika Vit 6x25 cm ingår i en serie med blanka väggplattor i avlångt format som efterliknar gamla tiders
handgjorda kakel. Den ojämna blanka ytan ger plattorna en personlig karaktär som om varje platta vore unik.
Ibland är det asymmetri som upplevs mest naturligt och harmoniskt för ögat.
(KS-AN62503)

BISELADO GRAN MUGAT VIT 20X50 CM
En vit väggplatta med fasade kanter i stort format. Fasningen ger en snygg touch och är ett lite annorlunda
alternativ jämfört med en vanlig vit väggplatta.

(V-39BV)

BISELADO SVART BLANK 10X20 CM
Vi vill hävda att detta är marknadens snyggaste fasade 10x20cm. Här i den dramatiska svarta blanka versionen.

(V-3Q8A)

BISELADO SVART BLANK 7,5X15 CM
Denna mindre variant av fasad väggplatta har det klassiska måttet 7,5x15 cm. Den lilla svarta är ALLTID rätt.
Finns även i vitt för dig som har rent mjöl påsen eller som inte får igenom svart i förhandlingen hemma.
(R-F7K061S161)

BISELADO VIT BLANK 10X20 CM
Vi vill hävda att detta är marknadens snyggaste fasade 10x20 cm. Här i den superpopulära vita blanka versionen.

(V-3Q83)

BISELADO VIT BLANK 7,5X15 CM
Denna mindre variant av fasad väggplatta har det klassiska måttet 7,5x15 cm. För plattsättare med små händer
eller för den kräsne designgurun som förstått att smått är stort! Finns även i svart för dig som gillar att leva lite
farligare än andra.
(R-F7K061S011)

BISELADO VIT MATT 10X20 CM
Vi vill hävda att detta är marknadens snyggaste fasade 10x20 cm. Här i vit matt version.

(V-3Q88)

BISELADO YOSES VIT 20X50 CM
En vit mönstrad väggplatta med fasade kanter i stort format. Olika mönster på plattorna blandat i varje box.
Kombineras gärna med den helvita basplattan Gran Mugat med fasade kanter och samma storlek.

(V-39BF)

CARRARA 27X50 CM
En snygg platta i ett praktiskt format, med mönster från Carraramarmor!

(UN-275040)

CORWEN NIEVE 20X50 CM
En väggplatta med ett diskret mönster i en lätt sliten look. Olika mönster på plattorna blandat i varje box.
Kombineras gärna med basplattan Kent i samma storlek.

(V-39EL)

ETNIA 1 VIT 13X13 CM
Etnia 13x13 cm ingår i en serie med blanka väggplattor i små format med handgjort utseende. Den ojämna
blanka ytan ger plattorna liv när ljuset reﬂekteras i dem. Kombinera gärna med övriga format och färger. Låt din
kreativitet få fritt spelrum.

(V-3459)

ETNIA 2 VIT 20X20 CM
Etnia 20x20 cm ingår i en serie med blanka väggplattor i små format med handgjort utseende. Den ojämna
blanka ytan ger plattorna liv när ljuset reﬂekteras i dem. Kombinera gärna med övriga format och färger. Låt din
kreativitet få fritt spelrum.
(V-3GC6)

ETNIA 3 VIT 10X20 CM
Etnia 10x20 cm ingår i en serie med blanka väggplattor i små format med handgjort utseende. Den ojämna
blanka ytan ger plattorna liv när ljuset reﬂekteras i dem. Kombinera gärna med övriga format och färger. Låt din
kreativitet få fritt spelrum.
(V-3Q8Z)

ETNIA BLÅ 10X20 CM
Etnia 10x20 cm ingår i en serie med blanka väggplattor i små format med handgjort utseende. Den ojämna
blanka ytan ger plattorna liv när ljuset reﬂekteras i dem. Kombinera gärna med övriga format och färger. Låt din
kreativitet få fritt spelrum.

(V-3Q9Va)

ETNIA LJUSGRÅ 10X20 CM
Etnia 10x20 cm ingår i en serie med blanka väggplattor i små format med handgjort utseende. Den ojämna
blanka ytan ger plattorna liv när ljuset reﬂekteras i dem. Kombinera gärna med övriga format och färger. Låt din
kreativitet få fritt spelrum.
(V-3Q9R)

ETNIA MARFIL 10X20 CM
Etnia 10x20 cm ingår i en serie med blanka väggplattor i små format med handgjort utseende. Den ojämna
blanka ytan ger plattorna liv när ljuset reﬂekteras i dem. Kombinera gärna med övriga format och färger. Låt din
kreativitet få fritt spelrum.
(V-3Q9S)

ETNIA MÖRKGRÅ 10X20 CM
Etnia 10x20 cm ingår i en serie med blanka väggplattor i små format med handgjort utseende. Den ojämna
blanka ytan ger plattorna liv när ljuset reﬂekteras i dem. Kombinera gärna med övriga format och färger. Låt din
kreativitet få fritt spelrum.
(V-3Q8X)

ETNIA NUEZ 10X20 CM
Etnia 10x20 cm ingår i en serie med blanka väggplattor i små format med handgjort utseende. Den ojämna
blanka ytan ger plattorna liv när ljuset reﬂekteras i dem. Kombinera gärna med övriga format och färger. Låt din
kreativitet få fritt spelrum.
(V-3Q9W)

ETNIA RÖD 10X20 CM
Etnia 10x20 cm ingår i en serie med blanka väggplattor i små format med handgjort utseende. Den ojämna
blanka ytan ger plattorna liv när ljuset reﬂekteras i dem. Kombinera gärna med övriga format och färger. Låt din
kreativitet få fritt spelrum.
(V-3Q9T)

ETNIA SIENA 10X20 CM
Etnia 10x20 cm ingår i en serie med blanka väggplattor i små format med handgjort utseende. Den ojämna
blanka ytan ger plattorna liv när ljuset reﬂekteras i dem. Kombinera gärna med övriga format och färger. Låt din
kreativitet få fritt spelrum.

(V-3Q8Y)

ETNIA SVART 10X20 CM
Etnia 10x20 cm ingår i en serie med blanka väggplattor i små format med handgjort utseende. Den ojämna
blanka ytan ger plattorna liv när ljuset reﬂekteras i dem. Kombinera gärna med övriga format och färger. Låt din
kreativitet få fritt spelrum.
(V-3Q9U)

ETNIA VISON 10X20 CM
Etnia 10x20 cm ingår i en serie med blanka väggplattor i små format med handgjort utseende. Den ojämna
blanka ytan ger plattorna liv när ljuset reﬂekteras i dem. Kombinera gärna med övriga format och färger. Låt din
kreativitet få fritt spelrum.
(V-3Q9X)

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)

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)

JOY BLÅ 11X25 CM
Joy Blå 11x25 cm ingår i en serie i sobra färger. Den släta och högblanka ytan ger plattorna ett exklusivt intryck.
(R-FN6T3HDBL1)

JOY BURGUNDY 11X25 CM
Joy Burgundy 11x25 cm ingår i en serie i sobra färger. Den släta och högblanka ytan ger plattorna ett exklusivt
intryck.
(R-FN6T3HD171)

JOY GRÖN 11X25 CM
Joy Grön 11x25 cm ingår i en serie i sobra färger. Den släta och högblanka ytan ger plattorna ett exklusivt
intryck.
(R-FN6T3HDGE1)

JOY ROSA 11X25 CM
Joy Rosa 11x25 cm ingår i en serie i sobra färger. Den släta och högblanka ytan ger plattorna ett exklusivt
intryck.
(R-FN6T3HDPI1)

JOY VIT 11X25 CM
Joy Vit 11x25 cm ingår i en serie i sobra färger. Den släta och högblanka ytan ger plattorna ett exklusivt intryck.
(R-FN6T3HD011)

KENT GRIS 20X50 CM
En väggplatta med en lätt melerad grå färg och böljande yta. Kombineras gärna med dekorplattan Lynton
Sombra i samma storlek.

(V-39CE)

KENT NIEVE 20X50 CM
En väggplatta med ett lätt melerat ljust mönster och böljande yta. Kombineras gärna med dekorplattan
Corwen i samma storlek.

(V-39CG)

LYNTON SOMBRA 20X50 CM
En väggplatta i grå färg med snygga mönster och böljande yta. Olika mönster på plattorna blandat i varje box.
Kombineras gärna med basplattan Kent Gris i samma storlek.

(V-39CP)

MAIOLICA BLÅ 11X25 CM
Maiolica Blå 11x25 cm ingår i en serie med böljande yta och högblank glasyr som ger ett härligt och livfullt spel
när ljuset faller över plattorna.
(R-FBXT3HDBS1)

MAIOLICA CREAM 11X25 CM
Maiolica Cream 11x25 cm ingår i en serie med böljande yta och högblank glasyr som ger ett härligt och livfullt
spel när ljuset faller över plattorna.
(R-FBXT3HDBI1)

MAIOLICA LJUSGRÅ 11X25 CM
Maiolica Ljusgrå 11x25 cm ingår i en serie med böljande yta och högblank glasyr som ger ett härligt och livfullt
spel när ljuset faller över plattorna.
(R-FBXT3HDTG1)

MAIOLICA MÖRKGRÅ 11X25 CM
Maiolica Mörkgrå 11x25 cm ingår i en serie med böljande yta och högblank glasyr som ger ett härligt och livfullt
spel när ljuset faller över plattorna.
(R-FBXT3HDTA1)

MAIOLICA TURKOS 11X25 CM
Maiolica Turkos 11x25 cm ingår i en serie med böljande yta och högblank glasyr som ger ett härligt och livfullt
spel när ljuset faller över plattorna.
(R-FBXT3HDAQ1)

MAIOLICA VIT 11X25 CM
Maiolica Vit 11x25 cm ingår i en serie med böljande yta och högblank glasyr som ger ett härligt och livfullt spel
när ljuset faller över plattorna.
(R-FBXT3HD011)

MARLON GRIS 20X50 CM
En väggplatta med ett naturtroget tegelmönster i grå nyanser.

(V-39ED)

MARLON NIEVE 20X50 CM
En väggplatta med ett naturtroget tegelmönster i gräddvita nyanser.

(V-39EF)

RASPAIL GRÖN 10X20 CM, RELIEF
Raspail är en serie med blanka väggplattor i små format med mönster i relief. Plattan ﬁnns i åtta olika mönster
som är blandade i paketen. Finns i sex färger. Kombineras gärna med systerserien Rivoli i samma färger, men
med slät yta.

(V-3Q8V)

RASPAIL LJUSBLÅ 10X20 CM, RELIEF
Raspail är en serie med blanka väggplattor i små format med mönster i relief. Plattan ﬁnns i åtta olika mönster
som är blandade i paketen. Finns i sex färger. Kombineras gärna med systerserien Rivoli i samma färger, men
med slät yta.

(V-3Q8R)

RASPAIL RÖD 10X20 CM, RELIEF
Raspail är en serie med blanka väggplattor i små format med mönster i relief. Plattan ﬁnns i åtta olika mönster
som är blandade i paketen. Finns i sex färger. Kombineras gärna med systerserien Rivoli i samma färger, men
med slät yta.

(V-3Q8S)

RASPAIL SVART 10X20 CM, RELIEF
Raspail är en serie med blanka väggplattor i små format med mönster i relief. Plattan ﬁnns i åtta olika mönster
som är blandade i paketen. Finns i sex färger. Kombineras gärna med systerserien Rivoli i samma färger, men
med slät yta.

(V-3Q8U)

RASPAIL VANILJ 10X20 CM, RELIEF
Raspail är en serie med blanka väggplattor i små format med mönster i relief. Plattan ﬁnns i åtta olika mönster
som är blandade i paketen. Finns i sex färger. Kombineras gärna med systerserien Rivoli i samma färger, men
med slät yta.

(V-3Q8WW)

RASPAIL VIT 10X20 CM, RELIEF
Raspail är en serie med blanka väggplattor i små format med mönster i relief. Plattan ﬁnns i åtta olika mönster
som är blandade i paketen. Finns i sex färger. Kombineras gärna med systerserien Rivoli i samma färger, men
med slät yta.

(V-3Q8Q)

RIVOLI GRÖN 10X20 CM
Rivoli är en serie med släta och blanka väggplattor i små format. Plattan ﬁnns i sex färger. Kombineras gärna
med systerserien Raspail i samma färger, men med mönster i relief.

(V-3Q8L)

RIVOLI LJUSBLÅ 10X20 CM
Rivoli är en serie med släta och blanka väggplattor i små format. Plattan ﬁnns i sex färger. Kombineras gärna
med systerserien Raspail i samma färger, men med mönster i relief.

(V-3Q8H)

RIVOLI RÖD 10X20 CM
Rivoli är en serie med släta och blanka väggplattor i små format. Plattan ﬁnns i sex färger. Kombineras gärna
med systerserien Raspail i samma färger, men med mönster i relief.

(V-3Q8I)

RIVOLI SVART 10X20 CM
Rivoli är en serie med släta och blanka väggplattor i små format. Plattan ﬁnns i sex färger. Kombineras gärna
med systerserien Raspail i samma färger, men med mönster i relief.

(V-3Q8K)

RIVOLI VANILJ 10X20 CM
Rivoli är en serie med släta och blanka väggplattor i små format. Plattan ﬁnns i sex färger. Kombineras gärna
med systerserien Raspail i samma färger, men med mönster i relief.

(V-3Q8M)

RIVOLI VIT 10X20 CM
Rivoli är en serie med släta och blanka väggplattor i små format. Plattan ﬁnns i sex färger. Kombineras gärna
med systerserien Raspail i samma färger, men med mönster i relief.

(V-3Q8G)

TAMIL VIT 13X13 CM, MÖNSTRAD
Tamil är en väggplatta med många olika mönster blandade i paketen. Den ojämna blanka ytan ger plattorna liv
när ljuset reflekteras i dem. Kompletterar väggplattorna i serien Etnia.

(V-3460)

VIT VÄGG 101 30X60 CM RÄTSKUREN BLANK
Populäraste väggplattan för tillfället. Då den är rätskuren till exakt format kan och ska den sättas med minimal
fog vilket ger ett elegant slutresultat.

(G-P306003GLR)

VIT VÄGG 102 30X60 CM RÄTSKUREN MATT
Vår största rätskurna vita väggplatta med matt yta. Då den är rätskuren till exakt format kan och ska den sättas
med minimal fog vilket ger ett elegant slutresultat.

(G-P306003MAR)

VIT VÄGG 103 30X60 CM BLANK
Vit vägg 30x60 cm Blank med runda kanter är en av de vanligast förekommande väggplattorna sedan många år.
Ett snyggt rektangulärt format.

(G-P306003GL)

VIT VÄGG 104 30X60 CM MATT
Vit vägg 30x60 Matt med runda kanter är en av de vanligast förekommande väggplattorna sedan många år. Ett
snyggt rektangulärt format.

(G-P306003MA)

VIT VÄGG 105 25X40 CM BLANK
Vit vägg 25x40 cm Blank med runda kanter.

(K-P254003GL)

VIT VÄGG 106 25X40 CM MATT
Vit vägg 25x40 cm Matt med runda kanter.

(K-P254003MA)

VIT VÄGG 107 20X40 CM BLANK
Vit vägg 20x40 cm Blank med runda kanter.

(V-3CY9)

VIT VÄGG 108 20X40 CM MATT
Vit vägg 20x40 cm Matt med runda kanter.

(V-3CZ6)

VIT VÄGG 109 20X20 CM BLANK
Vit vägg 20x20 cm Blank med runda kanter.

(G-P202003GL)

VIT VÄGG 111 15X15 CM BLANK
Vit vägg 15x15 cm Blank med runda kanter.

(V-P151503GL)

VIT VÄGG 113 10X30 CM BLANK
Vit vägg 10x30 cm Blank med runda kanter.

(G-P103003GLn)

VIT VÄGG 114 10X30 CM MATT
Vit vägg 10x30 cm Matt med runda kanter.

(G-P103003MAn)

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

