VÅRA
ARKITEKTERS VAL

Kakel, klinker och fogfärg

Kakeldaxgruppen

Kakeldaxsgruppen ägs av Ernströmgruppen och har ca 90 anställda. Huvudkontor
och centrallager ligger i Göteborg. Vi är naturligtvis med i branschföreningarna KAF
och BKR. Kakeldaxgruppen säljer kakel, klinker med tillbehör och har 14 butiker
över hela Sverige. Vi marknadsför och säljer till kakelsättare, byggare, arkitekter och
konsumenter genom Stigs Kakel med rötterna i väst, Kakelcentralen med rötterna
i syd och Kakeldax med rötterna i Stockholmsregionen. I butiken möter du erfarenhet och stort kunnande, där varje butik samtidigt är en naturlig mötesplats mellan
yrkesmän och konsument. Vårt fokus och passion för kakel går även igen när det
gäller bemötande och exponering av miljöer och material i butik.

Gert Wingårdh
Gert Wingårdh, arkitekt SAR, har varit verksam
som arkitekt i över 30 år. Kontroversiell,
våghalsig och originell är bara några av de
epitet han fått genom åren.

Classic

Klinker 300x600 mm
Marazzi Progress Anthracite Rett

Vitt kakel, vägg i badrum 100x300 mm
Marazzi Citta Bianco (Idea White Matt)

artikelnummer: 257 306 0460

artikelnummer: 257 103 0130

MODERN

Klinker 300x600 mm
Marazzi Progress Black Rett

Vitt kakel, vägg i badrum 100x300 mm
Marazzi Citta Bianco (Idea White Matt)

artikelnummer: 257 306 0462

artikelnummer: 257 103 0130

Golvplatta kan även med fördel användas som väggplatta i bad och wc/dusch.
Samtliga plattor är skurna, dvs med rak kant.
Fog
Fog skall var ton i ton och fogen ska vara minimal. Vid vita kakelplattor är
det ok att använda ljusaste varianten av ljusgrå fog. Foglinjering mellan
golv och vägg är ett önskemål i de fall det är möjligt.
Övriga anvisningar
Var noga med att Unidrain golvbrunn alltid är/blir lika bred som duschen,
det gäller både vid projektering och vid utförande på byggplats. Var noga
med att golvplattor alltid är flush med omgivande trägolv och mjukfogas
snyggt mot trägolv. Var noga med att få ett snyggt resultat och att gällande
branschregler följs avseende tätskikt, fall, plattsättning etc.

THAM & VIDEGÅRDH
Tham & Videgård Arkitekter är arkitektkontoret som snabbt seglat upp
på den svenska designhimlen.De utsågs till Årets arkitekter av
inredningsmagasinet Residence 2005, de vann den internationella
tävlingen om att rita Kalmar Konstmuseum, de nominerades av Forum
till Nordens bästa byggnadsverk för Villa K i Stocksund och fick
uppdraget att rita om Östasiatiska Museet i Stockholm.

Classic

Grå klinker, 300x600 mm
Casalgrande Etrusche Vulci Rett

Vit mosaik, vägg i badrum 25x25 mm
Monocolor G Krita

artikelnummer: 165 306 0497

artikelnummer: 200 020 2055

MODERN

Brungrå klinker, 100x100 mm
Monocolor G Sandsten

Brungrå mosaik, vägg i badrum 25x25 mm
Monocolor G Sandsten

artikelnummer: 200 101 0250

artikelnummer: 200 020 2080

Fog
Fog skall var ton i ton och fogen ska vara minimal. Vid vita kakelplattor är
det ok att använda ljusaste varianten av ljusgrå fog. Foglinjering mellan
golv och vägg är ett önskemål i de fall det är möjligt.
Övriga anvisningar
Var noga med att Unidrain golvbrunn alltid är/blir lika bred som duschen,
det gäller både vid projektering och vid utförande på byggplats. Var noga
med att golvplattor alltid är flush med omgivande trägolv och mjukfogas
snyggt mot trägolv. Var noga med att få ett snyggt resultat och att gällande
branschregler följs avseende tätskikt, fall, plattsättning etc.

Thomas Sandell
Thomas Sandell, arkitekt SAR och SIR, är en av Sveriges
mest uppmärksammade arkitekter och formgivare.
Han är känd för en rad byggnader, som Gåshaga brygga på
Lidingö, Stockholmsbörsen och inredningar för Ordning &
Reda, Polarn & Pyret, restaurang East och Moderna Museet.

Classic

Beige Melerad Klinker, 300x600 mm
ItalGraniti Stone Mix Limestone Honey

Vitt matt kakel, vägg i badrum 250x400 mm
Geotiles Blanco Mate

artikelnummer: 250 306 0786

artikelnummer: 119 254 0020

MODERN

Mörkgrå klinker, 300x300 mm
Casalgrande Padana Etrusche Manciano Rett

Vitt matt kakel, vägg i badrum 250x400 mm
Geotiles Blanco Mate

artikelnummer: 165 303 0748

artikelnummer: 119 254 0020

Fog
Fog skall var ton i ton och fogen ska vara minimal. Vid vita kakelplattor är
det ok att använda ljusaste varianten av ljusgrå fog. Foglinjering mellan
golv och vägg är ett önskemål i de fall det är möjligt.
Övriga anvisningar
Var noga med att Unidrain golvbrunn alltid är/blir lika bred som duschen,
det gäller både vid projektering och vid utförande på byggplats. Var noga
med att golvplattor alltid är flush med omgivande trägolv och mjukfogas
snyggt mot trägolv. Var noga med att få ett snyggt resultat och att gällande
branschregler följs avseende tätskikt, fall, plattsättning etc.

CLAESSON KOIVISTO RUNE
Mångdisciplinär trio som låtit tala om sig både på den svenska arenan och i internationella sammanhang i mer än tio år.
Tillsammans har Claesson Koivisto Rune genomfört över 200
projekt, ett av dessa är den omtalade och omtyckta
redesignen av Operakällaren i Stockholm.

Classic

Beige klinker, 600x600 mm
Marazzi Sistem_N Neutro Sabbia

Vitt blankt kakel, vägg i badrum 200x200 mm
Geotiles Blanco Brillo

artikelnummer: 257 606 0678

artikelnummer: 119 202 0010

MODERN

Svart klinker, 600x600 mm
Marazzi Sistem_N Neutro Nero

Vitt matt kakel, vägg i badrum 200x200 mm
Geotiles Blanco Mate

artikelnummer: 257 606 0688

artikelnummer: 119 202 0020

Fog
Fog skall var ton i ton och fogen ska vara minimal. Vid vita kakelplattor är
det ok att använda ljusaste varianten av ljusgrå fog. Foglinjering mellan
golv och vägg är ett önskemål i de fall det är möjligt.
Övriga anvisningar
Var noga med att Unidrain golvbrunn alltid är/blir lika bred som duschen,
det gäller både vid projektering och vid utförande på byggplats. Var noga
med att golvplattor alltid är flush med omgivande trägolv och mjukfogas
snyggt mot trägolv. Var noga med att få ett snyggt resultat och att gällande
branschregler följs avseende tätskikt, fall, plattsättning etc.

Kontakt
Kontaktperson på Kakeldaxgruppen
med övergripande ansvar för Arkitekthus
Lars Ståhl
Stigs Kakel
Trankärrsgatan 3B
425 37 Hisings Kärra
Tel: +46 (0)31 719 78 02
Mobil: +46 (0)705 570 078
lars.stahl@kakeldaxgruppen.se
www.kakeldaxgruppen.se
Kakeldaxgruppens butiker i Sverige
Stigs Kakel
Trankärrsgatan 3B
425 37 Hisings Kärra
Tel: 031-577 660

Kakelcentralen
Olsgårdsgatan 1
215 79 Malmö
Tel: 040-601 21 90

Stigs Kakel
August Barks gata 1
421 32 Västra Frölunda
Tel: 031-734 49 30

Kakelcentralen
Kanongatan 155
254 67 Helsingborg
Tel: 042-37 90 00

InfraCity Kakeldax
Stockholmsvägen 37
194 51 Upplands Väsby
Tel: 08- 594 210 70

Kakelcentralen
Torsåsgatan 5A
392 39 Kalmar
Tel: 0480-49 20 20

Kakeldax
Ulvsundavägen 134
168 67 Bromma
Tel: 08-445 99 30

Kakelcentralen
Estrids väg 11
291 65 Kristianstad
Tel: 044-24 63 60

Kakeldax
Lignells väg 3
136 49 Haninge
Tel: 08-741 20 10

Kakelcentralen
Verkstadsgatan 5
352 46 Växjö
Tel: 0470-76 15 00

Kakeldax
Tumstocksvägen 5
187 66 Täby
Tel: 08-544 431 60

Kakelcentralen
Terminalvägen 5
891 51 Örnsköldsvik
Tel: 0660-184 40

Kakeldax
Maskingatan 12
602 23 Norrköping
Tel: 011-13 86 80
Kakeldax
Elementvägen 15
702 27 Örebro
Tel: 019-17 76 50

I Norge marknadsförs och säljs kakel och klinker
till Arkitekthus av Modena Fliser som har samma
eller helt likvärdigt sortiment av kakel och klinker
som Kakeldaxgruppen. Modena Fliser har ett
rikstäckande nät av butiker i Norge.
Läs mer på www.modena.no

