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ATTITYD
MASSOR

MED FÖRMÅNLIGA 
ERBJUDANDEN!

VÅRENS TRENDIGA KAKELNYHETER 2017

WWW.KONRADSSONS.COM

KAKEL

KAMPANJ! 13-25 MARS
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DIESEL CONCRETE 
Diesel Concrete är en ovanligt realistisk imitation av urban betong. 

Skuggor, sprickor och krackelering ger tillsammans en yta som känns 
både samtida och åldrad på samma gång. Concrete har en mycket 

stark och tydlig stil.

695 kr
Ord. pris 975:-

Storlek 60x60 cm
Golv- och väggplatta

Trend och 
inspiration från 

Diesel
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DIESEL CAMP
I Camp finner du tre olika typer av ytskikt - glänsande blank, hård 

sten eller mjuk canvas. Plattorna är 10x30 cm och finns i de typiska 
för Diesel dova ”militärtonerna” av vit, grå, svart, grön och blå. 

Plattorna ger ett mjukt, men tufft intryck och de olika ytskikten kan 
genom att blandas lyfta vilken yta som helst.

SKAPA DIN 
PERSONLIGA

STIL MED KAKEL 
FRÅN DIESEL

Det välkända varumärket Diesel har med sin serie kakel och klinker tagit fram 
känslostämningar för fem själar och känslan är åldrat, industriellt och vintage 

- ja Diesel - helt enkelt. Här har kraftfulla idéer med fokus på yta införlivats från 
textilier, krackelerade ytor, metaller, betong - antingen omarbetade eller exakt 
återgivna. Hårda uttryck och spännande unika ytor. De olika ytorna kommer i 

olika format och passar på vägg respektive golv och vägg inomhus.

DIESEL 
INDUSTRI GLASS 
I Diesel Industri glass har olika 
typer av texturer arbetats samman 
för att uppnå en unik, speciell 
effekt. Blänkande glas med olika 
strukturer blandas med plattor 
med krackelerad yta. Plattorna 
är sammanbundna med lister 
som påminner om rostad metall. 
Resultatet blir en vägg lik en 
åldrad industrifasad. Observera att 
plattorna kommer med mixade ytor.

DIESEL STAGE BOSS
Stage har en durkplåtliknande yta med det typiska halkskyddande mönstret man kan 

se bland annat bakom kulisserna vid olika scener, där instrument och rekvisita dagligen 
förflyttas. Stage yta är helt unik i keramikbranschen och har den där lätt slitna, buckliga 

finishen som behövs för att bli riktigt trovärdig.

795 kr
Ord. pris 1 075:-

Storlek 60x60 cm
Golv- och väggplatta

495 kr
Ord. pris 695:-

Storlek 60x60 cm
Golv- och väggplatta

495 kr
Ord. pris 695:-

Storlek 10x30 cm
Väggplatta

Diesel Stage Metallic Boss Grå
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ALPE – ETT NYTT FAVORITKAKEL 
MED CEMENTLIKNANDE YTA

40% 
RABATT

195 kr
Ord. pris 330 kr

Storlek 26x42cm
Väggplatta

225 kr
Ord. pris 375 kr

Storlek 26x42cm
Väggplatta

Alpe är en prisvärd, modern serie kakel med en cement-/kalkfärgsliknande yta. Färgerna grå, antracit och vit 
går i mjuka, harmoniserande toner och tillsammans med den mönstrade grå dekorplattan kan det moderna 
intrycket tonas ner till förmån för en mer nött och åldrad känsla. Alpe placeras på vägg inomhus i till exempel 

badrummet, som stänkskydd i köket, eller varför inte som en praktisk och snygg lösning i tvättstugan. 

Alpe grå matt
26x42 cm

Alpe antracit matt
26x42 cm

Alpe vit matt
26x42 cm

Alpe dekormix grå matt
26x42 cm

Finaste fyndet!

Naturens egna 
färgskala i 
milda toner
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SKAPA VARMA, 
LUGNA YTOR MED 
KLINKERN NEXOS
Den matta ytan och de lugna färgerna andas sten och natur. 
Finns i brun, grå, antracit och vit och även som mönstrade 

dekorplattor, där de mjuka sirliga och grafiska mönstren går ton 
i ton mot bakgrunden. Plattorna är frostsäkra, vilket gör att du 

kan sätta dem såväl i vissa miljöer utomhus, som inomhus.

Klinker för alla 
rum & ytor

Tro inte att klinker bara hör hemma i hall, kök 
och badrum, när dessa tåliga keramiska plattor 
trivs utmärkt på ytor i alla rum. 

Det är hög tid att inspireras av andra länder 
och låta kakel och klinker smycka mer än 
köks- och badrumsgolv.

Klinkergolv är väldigt tåligt och hållbart. Det 
slits inte på samma sätt som till exempel trä, 
vilket gör att din yta kommer se fin ut länge.

Vårda din investering

Nexos antracit
60x60 cm

Kakel och klinker är ett slitstarkt och 
lättskött material. Skydd och  rengöring 
är lite olika beroende på om du har 
 glaserade eller oglaserad plattor, 
granitkeramik eller natursten. 
Detsamma gäller skötseln av fogen 
mellan plattorna.

325 kr
Ord. pris 475 kr

Storlek 30x60 cm, 
60x60cm

Vägg- och golvplatta

Nexos vit

Nexos grå
30x60 cm

Nexos antracit
30x60 cm

Nexos brun
30x60 cm

Nexos vit
30x60 cm

Nexos grå
60x60 cm

Nexos brun
60x60 cm

Nexos vit
60x60 cm

Vi har produkterna  – fråga oss!
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BRICKLANE ÄR INSPIRERAD 
AV LONDONS STADSDEL 

MED SAMMA NAMN
Denna lite ruffiga stadsdel återspeglas i plattorna som ger en känsla av åldrat tegel och 

puts. Varje färg har en häpnadsväckande mängd nyanser, vilket skapar karaktär åt serien. 
Prova bygg din egen ”tegelvägg” med det långsmala rektangulära formatet eller skapa 

intressanta ytor med det populära sexkantiga. Plattorna är frostsäkra och kan 
därför sättas både inne och ute. 

Bricklane röd
7,5x30 cm

Bricklane grå
7,5x30 cm

Bricklane vit
7,5x30 cm

Bricklane beige
7,5x30 cm

595 kr
Ord. pris 865 kr

Storlek 7,5x30 cm
Golv- och väggplatta

775 kr
Ord. pris 975 kr

Storlek 21,6x25 cm
Golv- och väggplatta

Bricklane röd hexagon
21,6x25 cm

Bricklane grå hexagon
21,6x25 cm

Bricklane beige hexagon
21,6x25 cm

Bricklane vit hexagon
21,6x25 cm

Våga visa attityd 
i din inredning.”

Att inspireras 
är viktigt. Nya färger, 

former och mönster ger 
energi och glädje.
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TAILORART, 
KÄNSLAN AV 
MJUK TEXTIL
Känslan av att stiga in i ett rum klätt i mjuk, 

ombonad textil, men sedan inse att ”mattan” 
egentligen är keramik... Tailorart är serien 
som på ett mycket trovärdigt sätt återska-
par  textiliers uttryck på en tredimensionell 

keramisk yta. Mjuka nyanser av brun/beige, 
men mest häpnadsväckande är kanske den 
rutmönstrade ”Tartan”. Serien fungerar på 
både vägg och golv och även utomhus då 

den är frostsäker. Detta är en serie att skapa 
 oväntade, unika ytor med. 

CLIMB FÖR TANKARNA TILL 
EN MJUK STENHÄLL

395 kr
Ord. pris 540 kr

Storlek 60x60 cm
Vägg- och golvplatta

575 kr
Ord. pris 815 kr

Storlek 60x60 cm
Vägg- och golvplatta

Tailorart Tartan light
60x60 cm

Tailorart Tartan dark
60x60 cm

Tailorart Sand
60x60 cm

Tailorart Taupe 
mellanbrun

60x60 cm

Climb svart
60x60 cm

Climb svart
30x60 cm

Climb svart
15x15 cm

Climb svart
30x30 cm

675 kr
Ord. pris 975 kr

Storlek 60x60 cm
Vägg- och golvplatta

Serien Climb är en frostsäker klinker med en matt yta som för 
tänkarna till en mjuk stenhäll. Finns i färgerna svart, grå, brun 
och vit, där vissa av färgerna har större färgskiftningar än andra. 
Blanda gärna upp de praktiska formaten 15x15, 30x60 och 
60x60 med antingen tillhörande mosaik eller stavmosaik. Den 
något osymmetriska sättningen av de små mosaikdelarna och 
de olika formaten i stavmosaiken ger serien ett livfullt intryck. 
Kan sättas på alla ytor, inne som ute och även på mer tungt 
belastade ytor, så som i shoppingcentrum eller dylikt. 

345 kr
Ord. pris 475 kr

Storlek 30x60 cm
Vägg- och golvplatta

595 kr
Ord. pris 865 kr

Storlek 30x30 cm
Vägg- och golvplatta

545 kr
Ord. pris 765 kr

Storlek 15x15 cm
Vägg- och golvplatta

Textila 
tendenser
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KAKEL

KONRADSSONS JÖNKÖPING
Fridhemsvägen 18, 553 02 Jönköping
036- 12 51 15, info@konradssons.com

ÖPPETIDER
Måndag 9-19
Tisdag - fredag 9-18
Lördag 10-14 Telefon 036-12 51 15  |  mail: info@konradssons.com

DELTA I VÅR UTLOTTNING AV EN 

HOTELLWEEKEND 
Namn

Efternamn

Adress

Postnummer

Stad

Tel

E-mail

Återförsäljare/butik

Handla varor ur Konradssons sortiment i våra butiker eller hos 
någon av våra återförsäljare under kampanjperioden 13 – 25 mars 
till ett värde av min. 500 kr. 

Då är du med i vår utlottning av en hotellweekend 
till ett värde av 5 000 kr i form av presentkort.

Fyll i kupongen och lämna in den i någon av Konradssons 
butiker eller hos våra återförsäljare runt om i landet senast 25 mars.

!


