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Fördelarna är många
MOTSTÅNDSKRAFTIG

 − Frostsäkra

 − Tål hög belastning

 − Står emot kemisk aggression likt salt och 
kemikalier

 − Fläckmotstånd, mögel, mossa och mörka 
fläckar får inte grepp

PRAKTISK OCH FUNKTIONELL

 − Snabb installation

 − Ljuddämpande & ljudisolerande

 − Dränerande

 − Luftcirkulation under plattorna

 − Möjliggör dragning av elkablar och vatten

 − Strukturerad yta, halkklassad R11

 − Alltid med glasfiberbaksida

 − 20 mm granitkeramik finns även som 10 mm 
vilket gör att hela huset/tomten kan designas 
med samma platta ute som inne

 − Ecolabel (EU:s gemensamma miljömärkning)

LÄTT ATT

 − Rengöra

 − Lägga

 − Ta bort

Vad är Utomhusklinker?
Utomhusklinker är ett komplett system gjort 
av keramiska plattor för utomhusbruk. Plattorna 
tillverkas på samma sätt som en vanlig 
granitkeramik med skillnaden att man för 
utomhusbruk gör plattorna dubbelt så tjocka, 
dvs 20 mm.

I och med detta kan vi erbjuda plattor i samma 
utseende i både 10 mm och 20 mm tjocklek 
vilket öppnar upp för en enhetlig design både 
invändigt och utvändigt.

Plattornas tjocklek gör att de tål tung belastning 
och lämpar sig utmärkt såväl i det privata 
hemmet som i offentlig miljö. 

Alla plattor är frostsäkra, samt tål salt och 
kemikalier. Man kan välja att lägga plattorna 
direkt i sandbädd, på distanser eller så kan man 
limma plattorna direkt på en betongyta.

Utomhusklinker passar på uteplatsen, garage-
uppfarten, runt poolen eller som en gång i 
trädgården. 

Vi har valt att samarbeta med några av 
Italiens ledande producenter där vi valt plattor 
anpassade för den nordiska arkitekturen. I 
vårt breda sortiment finner du plattor med 
inspiration från bland annat kalksten, cement 
och trä.
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Det ideala läggningssystemet för alla behov

Vi kan även erbjuda specialplattor i form av trappnosar, blomsterlådor, sittbänkar och specialbitar 
runt poolområden.

1. Inomhus

3. Uteplats

5. Trädgårdsmurar

6. Garageuppfart

8. Poolområden

7. Gångstråk i  
trädgården

4. Trappsteg

2. Keramisk fasad

1.  Inomhus

2.  Keramisk fasad

3.  Uteplats

4.  Trappsteg

5.  Trädgårdsmurar

6.  Garageuppfart

7. Gångstråk i trädgården

8.  Poolområden
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Användningsområde
• Uteplatser 

• Poolområden 

• Gångstråk i trädgården

Fördelar
• Lätt att lägga

• Frostbeständigt 

• Färgbeständigt 

• Finns i stora format 

Utomhusklinker för hela hemmet

LÄGGNING PÅ GRÄS

LÄGGNING PÅ SAND

Användningsområde
• Gångstråk i trädgården 

• Uteplatser 

Fördelar
• Lätt att lägga 

• Frostbeständigt 

• Färgbeständigt 

• Stora format 

Utomhusklinker lämpar sig utmärkt för läggning på 
sand och tack vare plattans tjocklek får man ett hållbart 
alternativ för alla ytor i trädgården. 

Läggning på gräs fungerar på samma sätt som på 
sand och ger möjlighet att skapa härliga gångstråk i 
gräsmattan.

Övrigt
Vi rekommenderar att man följer markentreprenörens 
anvisningar.
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Utomhusklinker för hela hemmet

Användningsområde
• Balkonger 

• Uteplatser 

• Takterrasser

• Poolområden 

• Uteserveringar 

Fördelar
• Enkelt montage 

• Ventilerande konstruktion 

• Möjlighet för dold el- 
dragning 

• Möjlighet för dold 
dragning av vatten 

• Frostsäkert 

• Färgbeständigt 

• Lätta att rengöra 

• Tål tösalt

Användningsområde
• Poolområden 

• Garageuppfarter 

• Balkonger 

Fördelar
• Frostbeständigt 

• Färgbeständigt 

• Lätta att rengöra 

• Stora format 

• Tål tösalt 

LIMMAT PÅ BETONG

INSTALLATION MED DISTANSER

Med hjälp av distanserna kan man utan fix skapa härliga 
uteplatser och lägga keramiska plattor på balkonger. Tack 
vare distanserna får man plats för dragning av vatten och 
el under plattorna utan ingrepp på befintligt underlag. 

Utomhusklinker kan även limmas på betong med 
ett vanligt fix, vilket gör att man kan lägga plattor på 
garageuppfarter, stentrappor och på andra ytor i sin 
trädgård med hårt slitage.
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DIN STIL ÄR
UNIK. 
FÖLJ DEN!
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Norr – för ett naturligt intryck

Norr 02 Grå
68-SA09

Norr 01 Vit
68-SA08

Norr 03 Svart
68-SD79

Quarziti Mountains
68-OV00

Quarziti – för ett föränderligt utseende

Quarziti Waterfall
68-OW33

Quarziti Mantle
68-OW35

Na.Me Noir Belge
68-SS99

Na.Me – möte mellan historia och nutid

Na.Me Gris Belge
68-ST00

Na.Me Lumnezia
68-SD05

Mashup – ett släktskap med cement

Mashup Road
68-SD85

Mashup Block
68-SD83

Mashup Way
68-SD82

Vårt breda sortiment tillsammans med vår kompetens och kunskap gör det möjligt att hitta helt rätt 
i strukturer, färger, mönster, ytskikt, storlekar och material för att skapa just den känsla och uttryck 
du söker. Nedan visar vi serierna i vårt basutbud, format 60x60 cm. Saknar du något speciellt 
utseende, vänd dig till någon av våra säljare så hjälper de dig att hitta rätt.
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Class – inspiration från natursten och marmor

Class Taupe
7131-04

Class Beige
7131-03

Class Black
7131-01

Airtech Miami_White
7045-60-20

Airtech – en touch av diskret lyx

Airtech Stockholm_Greige
7046-60-20

Glocal Ideal
68-TG50 

Glocal – betong i varma kulörer

Glocal Type
68-TG51

Glocal Absolute
68-TG53

NooN – träkänsla med keramikens fördelar

NooN Daylight
68-ST57

NooN Ember
68-ST58

NooN Honey
68-ST59

Airtech Basel
7047-60-20
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Tillbehör
Distanser för utomhusbruk

Distans Namn Artikel nr. Höjd, mm

EH12 68-014 12

EH15 68-015 15

Distans Namn Artikel nr. Antal/box Höjd, mm

SPACE G 68-006 100 2

Distans Namn Artikel nr. Höjd, mm

MINI 68-008 28-37

MAXI 1 68-007 35-50

MAXI 2 68-009 50-75

MAXI 3 68-010 75-120

MEGA 1 68-11 121-211

MEGA 2 68-12 211-301

MEGA 3 68-013 301-391

Distans Namn Artikel nr.

LGH3 68-016

DISTANS – FAST

DISTANSKRYSS

DISTANS – REGLERBAR

DISTANSMATTA

Kryss används som distans vid läggning i sandbädd.
Säljes enbart i hela kartonger.

Enklare distanser för helt plana golvytor där nivåreglering 
inte behövs.

Reglerbar distans.

Distansmatta i gummi hjälper till att hålla keramiken på 
plats samt att den har en ljuddämpande funktion.

Trappnos

1. Sättsteg
2. Trappnos 30x120 / 30x90 cm
3. Sättsteg
4. Trappnos

1.
2.

3.
4.

Plattstorlek Upp till 2 cm

60x60 cm
4 distanser per platta

4 distanser 
(3,4 st/m2)

45x90 cm
60x120 cm
6 distanser per platta 6 distanser 

(6 st/m2 - 45x90) 
(3,4 st/m2 - 60x120)

30x120 cm
6 distanser per platta

6 distanser 
(7 st/m2)

20x120 cm
6 distanser per platta

6 distanser 
(11 st/m2)

90x90 cm
4 distanser per platta

4 distanser 
(3 st/m2)

ÅTGÅNG DISTANSER

Fabriksbeställning
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Plattlyft
Plattlyft underlättar arbetet. Passar till 60x60 plattor.

DISTANSCLIP VÄGG 

DISTANSCLIP SOCKEL 

Duschkar
Som extra tillbehör går det att beställa duschkar i olika 
utföranden gjorda i samma material, samt i de flesta kulörerna, 
som plattorna. Duschkaren finns i måtten 90x90 cm.

Clips till distanser

68-017 68-018

Sockelclips ger möjlighet att göra ett snyggt avslut med 
keramiken. 

Väggdistansen ger ett stöd för keramiken mot befintlig 
vägg. 

Fabriksbeställning

68-019

68-004
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