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Ma ttonel l e
Ma rgheri t a

Retro design fra Mutina.
Klarer du å velge bare èn?

F lis e r til k jø k k e net
17 sider med inspirasjon til
ditt nye kjøkken

A
l e xA rk
Intervju med interiørarkitekt
Renate Alexandersen
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NORSKE BAD

i skandinavisk stil

T EMA : FA R GER

Råd og tips fra KOI Fargestudio
om bruk av farger i hjemmet

www.fagflis.no
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SIDE 22
SPILER I KERAMISK FLIS
Kronos Les Bois er en kolleksjon keramiske fliser
inspirert av treverk og spiler.
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S. 23-33

NORSKE BAD

FLISER I ALLE ROM
Side 42-45

INTERIØRARKITEKTen
Interiørarkitektene i AlexArk har en spennende
portefølje. Vi har spurt gründer og daglig leder av
AlexArk, Renate Alexandersen, om jobben, interiør,
baderom og fliser.
Side 34-35

Eneboligen i Narvik har fliser i hvert eneste rom, og
inspirasjonen ble hentet fra den skandinaviske stilen.

SIDE 52-53

Møt Petter fra villamur AS
”Det som er viktig å tenke på når man skal velge fliser er at
de passer til formålet. I hovedsak knytter dette seg til gulv,
fall mot sluk, type sluk og plassering. Trenden for tiden er
store fliser, og 60x60cm fliser er nærmest den nye
standarden.”
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INNHOLD
INSPIRERT AV NATUREN

FLISER I GANGEN

Keramiske fliser henter inspirasjon fra
naturmaterialer.

Hva er viktig å tenke på når du skal
finne fliser til gangen?

Side 9

Side 78-79

KOI fargestudio

Rist eller ikke rist?

Elisabeth Limi fra KOI Fargestudio om
farger og interiør.

Hvilken slukrist passer til din dusj?

Side 12

Vitra PRO COLOR
Side 19

Arkitektserien Pro Color gir deg det
komplette utvalget for miks og match av
formater og farger.

MILJØVENNLIGE
KERAMISKE FLISER
Side 20-21

Side 59

Hjørnelist eller
skråskjært flis?

Side 40
Detaljene du bør ta stilling til når du
pusser opp badet.

fugefarger
Side 47

Match eller kontrast?

Visste du at keramiske fliser er laget av helt naturlige
råvarer?

MØNSTERFLISER

VEDLIKEHOLD AV FLIS OG FUG

Mirage NORR 2.0

Flislagte uteområder

Side 48-49

Side 86-87

Side 54-55
Klassiske og moderne mønsterfliser i
små formater.

Ceppoflisen Norr med to nye farger og en
helt ny variant.

Side 84
Enkle grep for å vedlikeholde dine nye fliser.

Fliser hevet fra underlaget og
montert på føtter.
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Mutina Lane Poly Teracotta

Tenk deg...
Vi tar ca. 30% leire, opptil 60% feltspat
sammen med litt kaolin og sand fra jordens
overflate, brenner det på ca. 1200 º C og
det åpner seg en hel verden av
naturprodukter som er keramiske fliser.
Dette har vi i FagFlis latt oss fascinere av i
mer enn 30 år.
Så har også denne industrien utviklet seg i
takt med ny teknologi, og i dag kan digitale
produksjonsteknikker utvikle de fleste
materialtyper på en keramisk kropp.
Derfor snakker vi nå om begrepene
keramisk tre, keramisk granitt, keramisk
marmor osv. Overflater som gjenskaper de
samme utrykkene, men med egenskaper
som langt overgår de opprinnelige med
tanke på hardhet, vedlikehold og med et
langt mildere miljøavtrykk enn for eksempel
stein tatt ut av fjell mange steder i verden.
I tillegg til alt dette kan glasurer skape
overflater på keramiske fliser i alle
regnbuens farger.

Hvem er vi?
I FagFlis har vi spesialisert oss
på keramiske fliser, og i alle våre
avdelinger har vi dyktige
medarbeidere med bred erfaring. Vi
samarbeider tett med arkitekter og
interiørarkitekter, entreprenører og
flisleggere, og leverer fliser og
tilbehør til både store og små
prosjekter. I vårt sortiment finner du
fliser til alle typer bygg og interiør,
fra kjøkken til baderom og spa, fra
kjøpesenter til skoler og kontorbygg.
Hvor finner du oss?
FagFlis har 25 butikker spredt rundt i
Norge og 3 butikker i Sverige.
Du finner oversikt over alle våre
butikker, samt kontaktinformasjon og
åpningstider, her:
https://fagflis.no/butikkoversikt/

Magasinet du holder i hånda er vår
inspirasjon til deg der vi stolt vil vise deg
smakebiter av det vi kan inspirere og
designe overflater med, både hjemme hos
deg, det kjøpesentret du vanligvis handler
på, og det treningssenteret eller
svømmehallen du kobler av på.
På fagflis.no finner du din nærmeste butikk
hvor dyktige medarbeidere kan vise deg
mer av sortimentet vårt, gi deg gode råd,
anbefale en god lokal håndverker, eller en
arkitekt for innvendig eller utvendig miljøer.

Henrik Stensrud er leder for FagFlis i
Norge og Sverige og har vært en del av
FagFlis siden starten.

La deg inspirere og velkommen inn i vår
keramiske verden.
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4.

5.

3.

2.
6.

1.

1. Grespor Concrete Grey. 2.Impex Penny Round White. 3.Etruria Hex Collection Oliva. 4.Porcelaingres Color Studio Sage. 5. Porcelaingres Color Studio Bianco.
6. Sottocer Metro White. 7.Grespor Minos Ash
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7.

Mirage Clay CL03 Awake

Dom Comfort W

I N S PIR ERT AV
N ATU REN
Keramiske fliser er et gammelt materiale. Eldre sivilisasjoner fra
flere tusen år tilbake brukte fliser til å dekorere sine byggverk.
Dagens fliser er naturlig nok av en helt annen karakter enn
disse, både i utseende og i kvalitet, men opprinnelsen står
fortsatt sterkt.
Keramiske fliser finnes i dag i et enormt utvalg av størrelser,
former og farger, og med dagens teknologi kan vi gjenskape det
meste. Vi søker oss gjerne tilbake til naturen og de spennende
materialene som finnes der.
Treverk står sterkt i den norske folkesjelen, men til noen
bruksområder kan det være nødvendig med mer hardføre
materialer. Keramiske trefliser er et godt alternativ til naturlig tre,
i for eksempel dusjen eller sølete inngangspartier.
Sementfliser har vært populære en stund, men også disse har
et noe begrenset bruksområde på grunn av den porøse
strukturen. Keramiske sementfliser har en tett og hard
porestruktur og vil gi deg et vedlikeholdsfritt gulv uansett
hvilket rom du legger det i.
Marmormønsteret har kommet sterkt tilbake de siste årene, og
også her finnes det et stort utvalg keramisk marmor som egner
seg for de fleste bruksområder, inkludert våte soner på badet.
Ta naturen inn i hjemmet med solide og hardføre alternativer
innen keramiske fliser.
Mirage Koru KO02 Peach
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R ø ff lo o k
Cæsar Arthis gir deg akkurat det
røffe og naturlige utseende et rustikt
gulv fortjener. Hent inn følelsen av
tradisjonelt håndverk med 4 vakre
farger i 3 forskjellige formater.
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Cæsar Arthis Oleum

Mutina Bas-Relief Code
En vakker, teksturert flis med ujevn overflate designet av Patricia Urquiola.
Bas-Relief Code kan brukes på både gulv og vegger og gir den flislagte
flaten et rustikt uttrykk. Overflaten er preget av et perforert mønster.
Flisen leveres i tre farger og kommer i format 26,5x18 cm.
Patricia Urquiola er en spansk arkitekt som har vært en del av teamet i
Mutina siden 2008. Hun har designet flere av deres mest populære
kolleksjoner som Dechirer, Celosia, Azulej, Cover og Tierras.

Cipria

Nero

Bianco

Tydelige t eg n i n g er
Digital teknologi innen flisproduksjon har gjort kvantesprang de
siste årene, og fliser inspirert av marmor har fått nytt liv. Med
dagens teknologi er det vanskelig å se forskjell på naturlig marmor
og keramisk flis, og den keramiske varianten har en rekke fordeler
når det gjelder kvalitet og vedlikehold.
Vårt sortiment av marmorfliser har vokst markant de siste årene.
Fra den rolige, lyse carrara til heftige, fargesterke årer og dype
farger.
Mirage Jewels JW11 Black Gold

F a r g e tv e r s ig je n n o m

Hex collection er en komplett serie med gjennomfargede fliser fra
italienske Etruria. Flisene kommer i 15 farger; fra de lyse og sarte
til svart, koboltblå og grønn. Små formater i former som rombe,
hexagon, octagon, trekant, kvadratisk og rektangulær gir en
komplett serie for både klassiske og trendy interiør.
Flisene egner seg for både gulv og vegg i private og offentlige
rom.
Nettside: https://www.etruriadesign.it/en/ceramiche/hex/

Logwood
Opp til 1,5 meter lengde, med Dom Logwood kan du lage et enstavs plankegulv i
keramisk flis. Flisene egner seg like godt på vegger som på gulv, og de tåler
selvfølgelig enhver våtsone.
Flisene leveres i tre formater og syv forskjellige farger, fra den lyse kalkgrå til
mørkbeiset finish, alle med matt overflate.
Nettside: https://www.domceramiche.it/en/collezioni/logwood/
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FARGEEKSPERTEN
HVEM: Elisabeth Limi
HVA: Partner i KOI Fargestudio
FOTO: Einar Aslaksen

KOI Fargestudio er et Oslo-basert kontor, med
prosjekter både innen- og utenlands. KOI består i dag
av ni ansatte med bred og variert bakgrunn. Innen felter
som arkitektur, interiørarkitektur og produktutvikling,
rådgir og utvikler de prosjekter med et sterkt fokus på
fargebruk.
Elisabeth er partner, og ansvarlig for tjenestene privat
bolig og produkt i KOI.

Hvordan jobber du med farger og interiør?
I studioet har vi en utarbeidet metode for hvordan vi går
inn i nye prosjekter med kunder. Når man jobber med
private hjem er det viktig å få et raskt og godt innblikk i
kundens ønsker, behov og stil/smak. Vi bruker god tid
på bli-kjent-fasen, og oppmuntrer kundene til å gi oss så
mye visuelt underlag som mulig, f.eks. i form av digitale
moodboards. Informasjon om hvem som skal bo i
hjemmet, hva de ønsker hjemmet skal si og gjøre for
dem er spesielt viktig.
Videre jobber vi ut farge- og materialpaletter og
møbleringsplaner. Vi presenterer farge- og
møbleringskonseptene basert på vår analyse og
researchprosess på kundens behov.
Hvilke farger vil vi se mer av fremover?
Alle farger! Trendbildet er ikke nødvendigvis så
interessant, det er høyt fokus på personlighet og
målrettet fargebruk for tiden.
Hva bør vi tenke på om vi ønsker å bruke fargesterke
fliser hjemme?
Ikke velg en ”trendfarge”. Velg farger du har elsket
over tid og har et nært forhold til. Om du synes det er
vanskelig å velge farger ut ifra fargekart, se deg heller
rundt hjemme! Har du et favorittskjerf med farger du har
gode assosiasjoner til, eller kanskje et kunstverk du liker
spesielt godt?
Tips nr. 2 må være ikke å la deg villede av noe som
ser fantastisk ut i et herskapshjem, om du har en 50m2
leilighet bygget i 2018. -Det finnes mengder med
inspirasjon for alle roms størrelser og stilarter!
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Finnes det noen farger man burde styre unna på
badet?
I KOI er vi spesielt glade i varme farger på bad, for de vil
gi deg mest glød om morgenen! Veggfargen vil naturlig
farge lyset i rommet og reflekteres i alt (og alle).
Hva tar du utgangspunkt i for å finne de riktig farge
til et rom?
Det er mange faktorer som spiller inn. Rommets funksjon
er selvsagt viktigst, størrelse på rommet, takhøyde, om
det er vinduer - hvilken himmelretning og utsikt har det,
er det noe i rommet fra før som må hensyntas?
Har du en tommelfingerregel for fargevalg?
Vi har flere rettesnorer vi jobber etter, men er også klare
på regler noen ganger skal brytes. Eksempler på gode
tommelfingerregler er f.eks. at et oppholdsrom, som stue
og hjemmekontor, ikke bør ha for mørke farger, da de
kan gjøre oss uopplagte. Sterke, aktiviserende farger på
soverom er heller ikke ideelt.
Hva er ditt drømmeprosjekt?
Personlig synes jeg nesten alle prosjektene vi gjør er
drømmeprosjekter. Når vi jobber med privatkunder blir
vi invitert inn i menneskers liv og hjem, noe jeg synes er
veldig inspirerende og spennende! Alle hjem og kundene
vi møter er ulike, og det gjør at jobben vi gjør aldri blir
kjedelig.
Et boutique-hotell har vært på listen vår over
drømmeprosjekter - og nå ser det ut til å komme på
blokka ila året også!

TEMA: FARGER!
HVILKEN ER DIN?
Lenge var interiøret preget av hvitt og grått, gjerne iblandet et
og annet naturmateriale som tregulv og planter. Flisverdenen
var ikke noe unntak her, grå og hvite fliser har i lang tid vært
de mest populære.
De siste årene har det skjedd en revolusjon i bruken av farger.
Fra å være nærmest fraværende kan du ikke lenger unngå
å se de, og det spenner fra dempede, lette nyanser til dype
kulører og tøffe kontraster.
Grønt er ikke bare èn farge. Ikke blått heller. De finnes et hav
av nyanser, og vi har dykket ned i flisarkivet for å vise deg litt
av fargespekteret med utgangspunkt i fire basisfarger.
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1. Mirage Clay Grace. 2.41zero42 Technicolor TC05. 3.Quintessenza Tinte Rosa lucido. 4.Mutina Rombini Losange Red. 5. Mutina Diarama Blush light.
6. Revoir Paris Atelier Bordeaux. 7. TopCer nr.19. 8.Agglotech SB114 Multicolor Grigio.
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den røde

2.
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1. Cæsar join Verve. 2.Pavigres PAV21 Uni Trevo. 3.Topcer nr. 22. 4.Agglotech SB 115 Multicolor Verde. 5. Agglotech SB 270 Mazzorbo.
6. 41zero42 Biscuit Stud Salvia. 7. Vitra Retromix Emerald Green glossy. 8.Etruria Hex Collection Salvia. 9. Revoir Paris Bel-Air Jasmin.
10. Quintessenza Modulo Muschio Inciso. 11. Mutina Piano Gris Vert. 12. Vitra Mode Emerald Green.
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den grønne
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03

den gule
1. Mirage Clay Glee. 2.Quintessenza Dintorni Ocra lucido.
3.The mosaic factory Valencia Mustard 4.Mutina Diarama Maize light.
5. Agglotech SB 177 Botticino. 6. Quintessenza 3Lati Oro.
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3.
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5.

6.
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2.
3.

5.
4.
1. Cæsar Join Ink. 2.Quintessenza Pigmento Azzurro. 3.Cir Venezia Blu.
4.Adex Modernista Stellar Blue ADMO 2044. 5.Mutina Rombini Triangle Small Blue.
6. Revoir Paris Atelier Marine. 7. Topcer nr. 11. 8.The mosaic factory Valencia Blue.
9. Vitra Mode Sapphire Blue. 10. The mosaic factory Sevilla Kit Kat Fingers Blue Grey.
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den blå
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7.

8.
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MATERIALCOLLAGE

BL I T RY G G P Å VA L GE N E D IN E
Når du planlegger en oppussing er det
lett å gå seg litt vill i alle detaljene. Et
godt tips er å lage en collage med alle
materialene og fargene du ønsker å
bruke.
Innhent material- og fargeprøver og
legg de sammen for å se hvordan alt
harmonerer. Syntes du det ser litt flatt
ut? Forsøk å tilføye noe grønt, f.eks en
plante, eller vurder skapfronter i tre. Ofte
er det ikke så mye som skal til for finne
den siste prikken over i`en.
Når collagen er komplett sitter du igjen
med en gjennomtenkt plan for hvordan
ditt nye rom skal bli, og du vil oppleve å
ha oversikt over store og små detaljer.

Porcelaingres Color Studio

Cæsar Materica
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Revoir Paris La Madeleine

VI TR A P R O C OL O R
Vitra Pro Color er en serie keramiske fliser med et rikt utvalg av farger og formater. Med fliser i størrelser fra 2,5x2,5cm
til 30x60cm og farger fra nøytrale toner til sterke kulører kan du mikse frem din egen unike stil. Utvalget av formater
varierer mellom hver enkelt farge. Ta kontakt med din butikk for å se det komplette programmet.

FORMATER
BRUKSOMRÅDER

2,5X2,5, 5x5, 10x10, 10x20, 10x30, 15x15, 20x20, 30x30, 30x60
Flisene i Pro Color-serien kan brukes på gulv og vegger i bad, på kjøkkenveggen, på peisen
eller som fondvegg. Enkelte farger finnes i uglasert flis som også kan brukes i offentlige areal.
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Quintessenza Modulo Moschio Inciso
Quintessenza Modulo Gesso Base

M I L J Ø V ENNL IG E
KE R A M IS K E F L ISE R
Å tenke miljø når du pusser opp har aldri
vært mer aktuelt, men det kan være en
stor jobb å finne informasjon om alle
materialene du skal benytte. Visste du
for eksempel at keramiske fliser er helt
naturlig?
Naturlige råvarer

Keramiske fliser lages av råleire og mineraler som blir
knust til et fint pulver ved hjelp av vann og tromling.
Etter en nøye komponert oppskrift lages en røre som
danner grunnlaget for den keramiske flisen. Vannet
trekkes så ut gjennom en tørkeprosess til du sitter igjen
med en finkornet, tørr masse. Denne massen presses til
flis under høyt trykk før den påføres glasur eller sendes
rett i ovnen slik den er. Brenningen foregår på 10001200 grader, og på den andre siden kommer det ut en
ferdig keramisk flis.

ØNSKER DU Å VÆRE
MILJØVENNLIG NÅR DU
PUSSER OPP?
Her er to viktige tanker å ta med seg:

1.

Velg materialer med høy kvalitet. Tåler
overflaten mer slitasje trenger du heller
ikke bytte de ut med det første. Dette
sparer både miljøet og lommeboken på
sikt.

2.

Gå for en stil du kan leve lenge med, da
er sjansen større for at du ikke ønsker å
pusse opp igjen om få år.

Dette var kortversjonen, men i grove trekk forklarer det
hvordan en keramisk flis lages. Naturlige råvarer, vann
og høy temperatur er essensen i enhver keramisk flis.

Ingen kjemikalier

Fordi det kun benyttes naturlige råvarer i produksjonen
vil det ferdige produktet ikke skille ut skadelige stoffer
(VOC) i etterkant. I tilfelle brann vil flisen heller ikke ha
utslipp av giftige stoffer.

Svinn i produksjonen resirkuleres

Visste du at materialsvinn under produksjonen kan
gjenbrukes? Etter at flisen er presset og tørr, men før
den brennes, er den ikke særlig sterk. Du kan faktisk
knekke den med fingrene. På dette tidspunktet er det en
del fliser som går i stykker og dermed ikke kvalifiserer til
videre brenning, og dette svinnet samles opp og sendes
tilbake til start. Ferdig brente fliser kan også resirkuleres
tilbake i produksjonen ved å bli malt opp til pulver.

Gjenbruk av vann

Det forbrukes mye vann under flisproduksjonen, og det
samme vannet brukes igjen og igjen. For
miljøsertifiserte fabrikker innen flisproduksjon stilles
det krav til gjenbruk av vann, og de dyktigste på dette
gjenbruker faktisk 100% av overskuddsvannet i
produksjonen.

Self More Decor

Lang levetid

Et av de kanskje viktigste aspektene ved
miljøvennlige materialvalg er nettopp holdbarhet. Velger
du et materiale som varer lenge trenger du heller ikke
pusse opp så ofte. Keramiske fliser har en forventet
levetid på minimum 50 år, og som oftest kan de leve
betraktelig lenger enn dette.
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Kronos Les Bois Cobolo mosaikk rett. 2x120cm

Dilla på
spiler!
Vegger og tak kledd med trespiler gir en flott variasjon i
hjemmet. Overflaten føles varm, 3D-effekten byr på lys og
skygge og blikket trekkes mot den varierte teksturen.
Keramiske trefliser kan gi deg den samme effekten, samtidig
som du får en vedlikeholdsfri overflate som ikke endrer
utseende over tid. Ja, selv i dusjen.
Kronos Les Bois er en stor serie inspirert av treverk med alle
sine uperfekte variasjoner. Flisene kommer i 5 farger, fra den
lysegrå Sarawa, til naturlige Slavonia og helt mørke Cobolo.
Kronos Les Bois Slavonia Baguette

3D eller jevn overflate?
Baguette og Mosaikk Tessera. Baguette kommer som èn flis i
format 29x120 cm med innfelte spiler og 3D effekt. Flisen brukes på vegger og kan ligge i alle rom, våte og tørre.
Mosaikk tessera kommer i format 1x0,8x120 og er dermed
enkeltstående spiler. Lim de tett med smal fug, og velg gjerne
en mørk fugefarge for å gi illusjonen av dybde.

Kronos Les Bois Cobolo Baguette
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Kronos Les Bois Bocote Baguette

5

NORSKE BAD

HVA KJENNETEGNER BADET I DAG?
Baderommet har endret karakter de siste årene. Fra å være et funksjonelt
rom med klare oppgaver ser vi oftere på badet som et fristed. Det bør
fortsatt være funksjonelt, men samtidig gi oss et pusterom i
hverdagen.
Badet har blitt personlig, en forlengelse av hjemmet vårt. Vi tilfører planter,
farger og spennende materialkombinasjoner for å gjøre det til vårt eget.
Den skandinaviske stilen står fortsatt sterkt, men vi velger oftere tilslag av
farger og en personlig vri. Store fliser er stadig aktuelt, gjerne kombinert
med små fliser i en kontrastfarge.
Å si at det er èn stil som gjelder i dag blir ikke riktig. Derimot kan vi si at vi
ønsker at badet skal speile oss og være en integrert del av hjemmet.
Og stilen, den setter du selv.

Kronos Le Bois
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TØNSBERG
Foto: SPIR Arkitekter AS

I Tønsberg har SPIR Arkitekter tegnet en bolig med to spennende
baderom. Ceppoflisen Norr Vit i format 60x60 er lagt som gulvflis
på begge bad. I overgangen mellom gulv og vegg har arkitekten
valgt en løsning midt imellom brystning og sokkel med å trekke
gulvflisen i hele sin høyde opp på veggene. Designet gir en
mykere overgang mellom gulv og vegg og gir badet et unikt
design.
Over brystning/sokkel begynner veggflisen, og badene farges av
en dyp blå og en kjølig grønn veggflis. Den grønne veggflisen er
fra serien Quintessenza Tinte der forskjellige nyanser innen hver
farge gir en overflate med et vakkert spill. Den blå veggflisen er
uten nyanser og gir en jevnere veggfarge.

ARKITEKT
SPIR Arkitekter AS
FLIS
Gulv: Mirage Norr 2.0 Vit 60x60
Grønn flis: Quintessenza Tinte Aquamarina Lucido
Blå flis: Porcelanosa Malaga Ocean
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ÅLESUND

Foto: Espen A. Istad// Studio Istad
I Ålesund, nærmere bestemt på Bognes, finner vi en
arkitekttegnet villa med to elegante baderom. Kombinasjonen
av materialer er harmonisk, og helt i tråd med beliggenheten på
nord-vestlandet.
Det rolige fargevalget med fokus på stein og tre setter en naturlig
stemning på rommene. Begge badene er flislagt med samme flis
på gulv og vegg, og overflatene glir umerkelig over i hverandre
uten harde overganger.
Detaljene i lys eik står i varm kontrast til den kjølige, grå
bakgrunnen, og baderomsinnredningen med eikespiler gir en fin
tekstur. Badene fremstår med gjennomtenkte detaljer og en
vakker, nordisk materialpalett.

FLIS
Venstre side: VitrA Cardostone Grey 60x60 og 60x120
Høyre side: Pavigres Glade Antracite 60x60
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BODØ

Foto: Karianne Grønbech
Utgangspunktet for badet var ønsket om farger og et vakkert bilde av
pingviner i antarktis. Når bildet harmonerte perfekt med de blå flisene
falt brikkene på plass.
Arkitektens bad har flere spennende elementer med seg. Bruk av
fototapet over badekaret, kalde farger i kombinasjon med varme
materialer, brystning og store fliser for å nevne noen.
Den store blå gulvflisen dekker hele gulvet, inkludert dusjen, og
fungerer også som fondvegg på badet. Lyse veggfliser er montert
liggende til brystningshøyde med spiletapet i bambus over. Øvrige
detaljer i matchende farger, inkludert noen grønne tilskudd, gir badet
en naturlig, lett og innbydende helhet.

ARKITEKT
GNIST Arkitekter AS v/ Sivilarkitekt Berit Naustvoll
FLIS
Gulv: Mirage Lemmy Indio 60x60
Vegg: Dom Resort Ash matt 20x60
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OSLO
Foto: Filippa Tredal
Det slitne, gamle badet ble totalforvandlet og fremstår nå
som både trendy og tidløst. Ved å holde seg til kun èn flis
kombinert med malte vegger kan interiøret og tilbehøret
enkelt varieres med tiden. Veggene er malt i NCS S 0500-N
(Jotun Klassisk hvit), en nøytral hvitnyanse som passer godt
til den lysegrå ceppoflisen.
I enden av badet er dusjen, en romslig våtsone i hele
rommets bredde, og her er det gjort flere smarte grep.
Vinduskarmen er flislagt med den samme flisen som resten
av rommet, og løsningen gir en praktisk karm som tåler vann
og er enkel å vedlikeholde. Mot veggen er det plassert et
avlangt sluk der flisen er lagt i en ramme og avrenning
foregår i kanten rundt rammen. Ved å bruke flisen som
slukrist blir denne nødvendige detaljen sømløst integrert i
designet.
Smarte, gjennomtenkte løsninger på badet gir et
velfungerende rom over lang tid.
INTERIØRARKITEKT
Ida Lundqvist
FLIS
Mirage Norr 2.0 Vit 60x60 cm
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PORSGRUNN
Foto: THT Foto

Mørkt og stemningsfullt, badet i Skien er alt annet enn
tradisjonelt med uvanlige løsninger for soneinndeling og
fondvegger. Den mørke tonen er umiddelbar, lun og dempet.
Dype koksgrå nyanser, rustikt tre, sorte detaljer og hvite
kontraster spiller sammen i interessante kombinasjoner.
Tre forskjellige fliser, alle i store formater, er brukt for å skape
variasjon og for å definere soner. Ceppoflisen Norr Svart
definerer våte områder i dusj og ved badekar. Treflisen Norway
gir varme og tekstur og fungerer som blikkfang i nisjer og bak
baderomsinnredningen. Begge flisene bindes fint sammen av
den roligere hovedflisen Glocal Absolute, også denne i format
60x60 cm.
Utvendige hjørner på delevegger og i nisjer er listet med en
sort, matt hjørnelist og grønne planter, naturfargede tekstiler og
detaljer i tre gjør interiøret komplett.

FLIS
Mørk, spettet 60x60 cm: Mirage Norr RR03 Svart
Mørk 60x60 cm: Mirage Glocal GC 06 Nat Absolute
Treflis: Serenissima Norway Beautiful Shade

33

Flis over kjøkkenbenk: Mutina Azulej Renda Nero

INTERIØRARKITEKTEN
HVEM: Renate Alexandersen
HVA: Gründer og daglig leder i AlexArk
FOTO: Anne Bråtveit

Hva er det viktigste for deg som interiørarkitekt
når du jobber med et prosjekt?
Det viktigste er å forstå kundens hverdag og bruk av
hjemmet for å kunne ha en god og målrettet
prosess. Jo mer konkrete behovene er, desto mer
øker detaljeringen av rom og møbler som skaper et
godt hjem for den aktuelle kunden.Samtidig er
tilstrekkelig frihet til materialer og form slik at vi får
gjort et godt stykke design.
Hvor henter du inspirasjon?
På kontoret deler vi hva vi blir inspirert av, ofte
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innenfor møbel, arkitektur, klær og tekstil. Når det
gjelder hvilken retning et prosjekt skal ha, tar vi alltid
utgangspunkt i kunden - hva de har og er opptatt
av. Så setter vi sammen kundens preferanser med
de arkitektoniske føringene i bygget og fortolker vårt
konsept ut i fra det.
Utover dette så kan påvirkning komme fra hva som
helst av inntrykk og omgivelser, så jeg prøver faktisk
å begrense inntrykk til det som er relevant - både
faglig, men også hva jeg ønsker å bruke hverdagen
min på ellers også.

Kan du si litt om hvordan du jobber deg gjennom
et prosjekt - fra konsept til utførelse?
Vi starter alltid med å møte kunden, nå for tiden både
med digitale og fysiske befaringer i boligen. Det gir
oss et godt bilde av både kundene, livet i hjemmet og
potensialet i boligen.
Gjennom en skissefase utarbeider vi bokonsept og
tegner alternative planløsninger. Denne prosessen
gjør vi tett sammen med kunden og er viktig for å
spisse hva som er de viktigste prioriteringene,
samtidig som prosessen også kan bringe frem nye
behov og ønsker. Det kan være sammenslåing av
rom, mer åpen eller lukket planløsning, økt
gjennomlys og bedre flyt mellom de rommene man
bruker mest i hjemmet.
Når selve romplanen er på plass, tegner vi boligen
opp i 3D og gjennomdesigner hjemmet med
materialer, spesialdesignede løsninger og belysning.
Videre etter dette følger vi opp som prosjektleder og
sørger for at utførelsen er av den kvaliteten vi ønsker
med tett dialog med leverandører og entreprenører.
Denne fasen er utrolig viktig for et topp sluttresultat.
Hva er ditt drømmeprosjekt?
Hmm…Et oppdrag med tydelig konsept, litt
begrenset budsjett og frie tøyler som tvinger frem
ukonvensjonelle løsninger!
Hva er ditt beste interiørtips når det gjelder bad?
Et bad skal holde i 20-30 år så jeg vil anbefale å
bruke materialer som holder seg godt over lang tid.
Velg materialer som gir god taktilitet. Gulv med litt
ru overflate mot bare føtter, trematerialer i tak og
innredning holder på varmen i rommet og er lunt mot
bar kropp. Og dersom badet ikke har vindu med
direkte dagslys, sørg for god belysning som kan
skiftes fra morgenstell til dempet kveldsstemning.

”

Et bad skal holde i 20-30 år så
jeg vil anbefale å bruke
materialer som holder seg
godt over lang tid.

Er det noen fallgruver man må passe seg for når
man planlegger et bad?
Dersom du skal utvide eller ombygge badet ditt og
bor i leilighet er det diverse krav som må oppfylles
og søkes om til kommunen.
Utover dette er det lett å glemme alt som skal inn på
et bad, slik at det kommer inn halvveis løsninger i
etterkant. Sørg derfor for å planlegg plass og gode
løsninger til alt fra oppbevaring av klesvask,
klestørk, håndklær, rengjøringsutstyr tillegg til
stellesonen.

Flis: Grazia Essenze NN40 Glossy

Hvilke fordeler er det ved å bruke en
interiørarkitekt når man skal pusse opp hjemme?
Interiørarkitekter og arkitekter har god erfaring med
hva som er varige løsninger og valg som kan løse
både økonomiske og praktiske utfordringer i boligen.
I tillegg er det en utrolig god investering å ha en
faglig diskusjonspartner for å få hjelp til å
tydeliggjøre hva som er dine unike behov og lage en
plan både for hvilket liv som skal leves i hjemmet og
investeringer i boligen.
Og helt til slutt... har du en favorittflis?
Mutina hadde en kolleksjon, Terra, som jeg har vært
betatt av i mange år. Den er desverre ute av
produksjon nå, men Mutina har mye annet råflott!
Ellers liker jeg Uni fra Pavigres som er en rimelig
flis i utrolig mange fine farger, der leggemønster og
farget fug gjør det til puslebrikker man kan leke mye
med.
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Serenissima Promenade Argento

Serenissima Costruire Metallo Nero

Dom Comfort R
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Cæsar Anima Ever Magnificent White
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Cæsar Autore Navigli

Vitra Miniworx

41zero42 Futura
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Revoir Paris Atelier Vieux Rose
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HJØ RN EL I ST E L LE R
SK RÅ S K J Æ RT F LIS ?
Er du overveldet over alle valgene du må ta når du skal
renovere? Du er ikke alene. I starten tenker du gjerne over
de store valgene som vegg, gulv, kjøkkenfronter eller
baderomsinnredning. Underveis oppdager du at du må ta
stilling til en hel del med små detaljer, og prosjektet kan føles
mer og mer komplekst.
En av detaljene på et bad er hjørnene. Det kan være
sisternekasser, nisjer eller andre utvendige hjørner. I bunn
og grunn har du tre valg her: Skråskjære flisene, legge flisen
med synlig kant eller bruke en hjørnelist.

Skråskjært flis

Kjært barn har mange navn: Skråskjære, gjære, jolle.
Uansett hva vi velger å kalle det, flisen skjæres i 45 graders
vinkel med en vinkelsliper eller vannavkjølt skjæreutstyr og
legges mot hverandre. I skjøten legges en stripe med fug.
Noen fliser kan være vanskeligere å skjære pent enn andre,
for eksempel er det ofte enklere å skråskjære glaserte
veggfliser enn hardbrente, gjennomfargede fliser (glasert
eller uglasert). Hardheten og hvor stor spenning det er i flisen
har ofte mye å si for hvor pen kant du vil få.

Synlig kant

Dette er kun pent dersom flisen er gjennomfarget. En
gjennomfarget flis har en kjerne med tilnærmet lik farge som
overflaten slik at du ikke får en annen farge fra flisgodset
som en stripe i hjørnet. Når det skal legges en synlig kant
er det penest å bruke den ferdige kanten fra produsenten,
altså ikke en kant du har kappet til selv. I overgangen mellom
disse to flisene legges en stripe fug.

Hjørnelist

Rund, firkantet eller flat? Aluminium, titan, gull, hvit eller
svart? Med hjørnelister kan du velge å fremheve hjørnene,
lage rammer rundt nisjer eller holde det enkelt og diskrèt.
Ønsker du å holde det diskrèt velger du en farge som
harmonerer med flisens grunnfarge, den valgte fugefargen
eller i naturlig aluminium (blank eller matt). Mange går for
krom armatur og aluminiumslistene passer godt til dette. Vil
du bryte opp litt velger du en kontrastfarge på listen. Vi ser
en økende bruk av sorte hjørnelister, og med sort armatur på
badet kan en matchende hjørnelist gjøre baderommet mer
interessant.
Hjørnelister fås i forskjellige fasonger. De runde gir et mykt
hjørne uten kanter. De kvadratiske gir et skarpt hjørne med
likt utseende på begge sider. Med de flate listene dekker du
over «kjernen» til flisen på den ene siden av hjørnet mens du
på den andre siden får en tynn millimeter-tykk kant.
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Vil du lese flere spennende
artikler om fliser og interiør?
Følg med på bloggen vår:
www.fagflis.no/blogg

GIGANTFLISER

Hva er vel mer praktisk enn
en fugefri dusj? Med et stadig
økende utvalg av gigantfliser
kan du nå flislegge
dusjveggen med en
enkelt flis.
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Porcelaingres Urban Great
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FLISER I HELE HUSET
Foto: Rune Dahl

Eieren ønsket et nordisk uttrykk med treverk, stein og naturlige farger,
og eneboligen ble dermed belagt med fliser i alle rom.
I oppholdsrommene i boligens øvre etasje ligger parkettflisen Mirage
Jurupa, en enstavs parketfflis i størrelse 30x240cm. Flisen har en
lys, varm tone, og med vannbåren varme i gulvet og matchende fug
mellom flisene har etasjen fått et vedlikeholdsfritt og lunt gulv. Valg av
fugefarge har mye å si for helheten, og her er det valgt en farge tett
opp til flisens nyanse.
Peisen er flislagt med gigantflisen Cæsar Portraits Kirkby. Flisen
måler hele 120x240 cm og dekker hele fronten og sidene på peisen
helt uten fuger. I det utvendige hjørnet er flisen skråskjært 45 grader
og det er lagt en fug tilnærmet flisens farge i skjøten.
UTFØRENDE
Narvik Steinsenter
FLIS
Gulv: Mirage Jurupa Basic 30x240cm
Peis: Cæsar Portraits Kirkby 120x240cm
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Mirage Bathmood Freedom 90 cm Norr 2.0 RR02 Grå

Som resten av huset er også baderommene inspirert av
naturstein. Det ene badet er flislagt med ceppoflisen Mirage Norr
Grå på gulv og vegger. Her er også servanten laget i
keramisk flis med designet Bathmood Freedom fra Mirage.
Det sorte armaturet er fra Tapwell.
Eneboligen har flere bad, og ingen av rommene er like. De har
allikevel en rød tråd med valg av rolige farger, store fliser og
inspirasjon hentet fra naturmaterialer.
I entrèen ligger en litt annen ceppoflis med større
fargevariasjon. Flisen Porcelanosa Ceppo Stone kommer i
størrelsen 80x80 cm og er her lagt med en mørk fugefarge.
Veggene er malt i den varme fargen Jotun Lady Diskrèt 10429.
Se alle bildene fra huset på fagflis.no/prosjekt/enebolig-narvik/

Cæsar Portraits Kirby
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Porcelanosa Ceppo Stone
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Mirage Hub

F l is me d te k s tu r

Color Studio er en serie med ensfargede storfomatfliser fra tyske Porcelaingres.
Flisene er gjennomfarget og tynne med kun 6 mm tykkelse og en svakt teksturert
overflate. Flisene finnes i standard formater fra 30x60 cm og opp til 60x120 cm. Et
utvalg farger kommer også i mindre formater.
Color Studio egner seg til alle rom, og den kan legges på både gulv og vegg.

White

Cream

Biscuit

Brown

Malt

Sage

Powder

Night

Cæsar Arthis Vapor

B RY S T N I NGEN ER TIL BAKE!
Elsket, hatet... og elsket igjen? Trender kommer nesten alltid tilbake
etter en liten loop ut i ødemarken, og nå ser vi stadig mer av brystning i
interiøret. For alle som husker 80- og 90-tallet gir ikke ordet helt stilrene
assosiasjoner, men kombinasjoner og materialvalg i dag skiller seg sterkt
fra den tidligere stilen.
Det finnes uante muligheter med fliser som brystning. Fra de klassiske
veggflisene med tilhørende border til store formater og spennende
leggemønster. Lange fliser stående, fiskebeinsmønster eller sekskantet
flis med ujevn avslutning. Overgangen til nytt materiale kan legges både
høyt og lavt på veggen.
Cæsar Arthis Vapor

#japandi

Japandi er en kombinasjon av japansk og skandinavisk stil, og
hashtaggen har for alvor begynt å florere på sosiale medier.
Designet er gjerne minimalistisk og funksjonelt, men langt ifra
strippet for estetikk. Naturlige materialer og dempede farger i
kombinasjoner som fremhever elementene i interiøret. Stilen
utstråler ro, harmoni og komfort.

Mirage Clay

F u g e farg er

Den siste prikken over mesterverket er fugen. For å finne den
perfekte fugen til flisene dine bør du ta stilling til om du vil at
den skal synes eller om den skal være diskrèt. En fug i
kontrastfarge fremhever formen på flisene, mens en fugefarge
som går ton-i-ton med flisen vil dempe effekten av rutenettet.
Husk å se på fugefarger når du velger fliser. Under ser du
fugefargene fra vår leverandør Schönox.

Schönox
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MI R AGE N O RR 2. 0

Serien Norr så dagens lys for flere år siden, og med sitt unike utseende
har den blitt en av våre mest populære serier. I 2020 ble kolleksjonen
utgitt i ny versjon, Norr 2.0, med to nye farger og en helt ny variant med
mindre spetter.
De to nye fargene heter Farge og Melk. Farge har en grå bunnfarge og
spetter i blå-grå, rust og nyanser av grått. Melk beveger seg inn i de
lyse, varme beige-tonene med innslag av nesten hvitt og grått. Begge
fargene er helt tidsriktige og glir fint inn i skandinaviske interiør.
Norr 2.o er en serie med mange bruksområder. Den egner seg like godt
i private som i offentlige rom, og kan brukes på gulv og vegg. Flisene
kommer i formater fra mosaikk og helt opp til 162x340 cm.

RR01 Vit

RR02 Grå

RR03 Svart

RR04 Melk

RR05 Farge

Fine RR11 Vit

Fine RR12 Grå

Fine RR13 Svart

Fine RR14 Melk

Fine RR15 Farge
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Mirage Norr 2.0 Farge
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Rett
rundt
hjørnet
Fliser er ikke bare et todimensjonalt materiale,
faktisk kommer en hel del fliser i forskjellige
3D-former. Som her, med både to- og treveis
utvendige hjørner.
Flisene kommer til sin rett når de blir lagt på
minste to sider av et objekt. Du får en sømløs
overgang uten fug i innvendige eller utvendige
hjørner.
Vi har fliser med treveis hjørner fra Dtile,
Topcer og Vitra, og i et stort utvalg av farger.

F l i s l agt
peis
En flislagt peis kan gli diskrèt inn i miljøet eller stå frem som
et eget element. Hvilke fliser du velger har stor betydning for
helhetsinntrykket i rommet.
I praksis kan de fleste fliser benyttes. Store formater gir et
stramt og moderne uttrykk med få fuger og jevne flater. Med
fliser på over 3 meters lengde er det fullt mulig å få en peis
tilnærmet uten fuger.
Små formater byr på helt andre muligheter. Her kan du
boltre deg med farger, teksturer, leggemønster,
mønsterfliser eller andre kreative løsninger.
Uansett hva du velger, en peis fortjener å sees på og
bli sett!

Agglotech SB173 Grigio Venato
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Palmesus
i Larvik
Ved Sjøslag restaurant i Larvik vibrerer det av farger og
florale trykk. 41zero42 Paper Pro Jane, en storformat
mønsterflis i grønne og lilla nyanser, dekker veggen i det
romslige lokalet.
Flisene er i størrelse 50x100 cm og kommer med et utvalg
av mønster og trykk i forskjellige farger. Tykkelsen på kun
3,5mm gjør flisene lette å håndtere.
Se hele prosjektet her: https://fagflis.no/prosjekt/sjoslag/

TERRAZZO

Agglotech SB141
Multicolor Verona

Quarella Calacatta

Agglotech SB 173
Grigio Venato

Quarella Ginza

Quarella Grigio Carnico

Ecostone EM 24-06

Quarella Portobello

Terrazzo har vært ute av trendbildet i mange år, men det er nå
tilbake for fullt. Utvalget er stort og du finner alt fra de helt rolige
og nesten ensfargede til spenstige kombinasjoner av naturstein og
farget bindemiddel. FagFlis fører terrazzo fra tre italienske
produsenter: Quarella, Agglotech og Agglobaghin Ecostone.

Agglotech SB210
Murano

Terrazzo består i hovedsak av en miks av knust naturstein og et
bindemiddel som holder det hele sammen. Materialet lages ved at
det støpes store blokker av denne miksen som deretter skjæres
ned til flis. Etterpå pusses og behandles overflaten til ønsket finish.
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FLISLEGGEREN
HVEM: Petter Løvstad
HVA: Gründer og daglig leder i Villamur AS
Vi tok en tur til Petter i Villamur AS på jobb i Oslo.
Kan du fortelle litt om hvem dere er?
Villamur AS ble startet i 2013 av Petter Løvstad og
Stein Løvstad (far). Vi og våre ansatte var da
mureravdelingen pluss to tømrere i et større firma
som ble avviklet samme året. Vi så gode muligheter,
med en fin kundekrets som satte pris på gode
håndverkere, med lang erfaring innen norske
håndverkstradisjoner.
Vi er i dag 7 ansatte og tar på oss alle slags
murerarbeider på private boliger. Med to tømrere i
staben har vi kapasitet til en del tømrerarbeider også.
I fjor høst tok vi inn en lærling og vi er stolte av å
kunne føre faget videre. Vi er lokalisert på Alnabru
i Oslo, og tar oppdrag i Oslo og omegn. Foreløpige
ytterpunkter er Asker, Kløfta og Drøbak.
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Hva bør man tenke på når man skal planlegge
badet?
Det første jeg vil anbefale er å se at man får plass
til det man trenger. Finn frem blyant, papir og linjal
og tegn badet i målestokk med alle elementene som
ønskes. Man tenker ofte at det er plass til mer enn
det faktisk er.
Når i prosessen bør man kontakte dere?
Gjerne så tidlig som mulig, men det er greit å ha
gjort seg opp en formening om hva man ønsker på
forhånd. Vi kan bistå med gode råd og anbefalinger,
og vi fraråder løsninger som ikke er forenlige med
normer og regler. Det er viktig at alt er planlagt og
prosjektert før oppstart med hensyn til fliser, fall,
membraner, utstyr etc.

Hva er viktig når man skal velge flis til badet?
Fliser er i bunn og grunn en smakssak.
Det som er viktig å tenke på når man skal velge fliser
er at de passer til formålet. I hovedsak knytter dette
seg til gulv, fall mot sluk, type sluk og plassering.
Trenden for tiden er store fliser, og 60x60cm fliser er
nærmest den nye standarden. Det er derimot ikke like
lett å få til riktig fall på gulvet med store formater. Fall
mot runde sluk med store fliser er tilnærmet umulig,
når vi skal følge krav til fall etter TEK 17. Dette løser
vi ofte med et nedsenket dusjfelt og bruker mindre
fliser i den nedsenkede delen. Med nok fall i dusjen
kan det tillates mindre fall utenfor dusjen, men
vannet skal alltid renne til sluk. Ved bruk av
rennesluk, kan man i prinsippet bruke så store fliser
man vil.
En annen ting som kan være lurt å tenke på er
hvordan flisene passer til rommet. Det blir ofte mye
mer spill ved bruk av store fliser, og inndelingen av
fliser kan ha mye å si for det visuelle resultatet.
Og ikke minst, badet bør være enkelt å holde rent.
Hvorfor er det så kostbart å pusse opp bad?
Når et bad er bygget riktig holder det i flere tiår, selv
om designet ofte tilsier noe annet. Vi er stadig vekk
inne på eldre bad, hvor det eksempelvis kun må
byttes et par fliser fordi kunden ønsker å fornye badet
med et nytt møbel, eller sette inn et vegghengt
klosett eller lignende. Der ting er gjort riktig er det
oftest kun normal slitasje som følge av daglig bruk.
De fleste badene vi rehabiliterer er 25-40 år gamle.
Med andre ord, bad blir bygget for å holde lenge.
Ved rehabilitering av våtrom er det mange
operasjoner og håndverksgrupper som skal inn over
en 4-5 ukers periode. For å få til det er det en del
planlegging i forkant. Det er også en del etterarbeid
med dokumentasjon. Det er håndverkeren som koster
mest, og det er kvaliteten på håndverkeren du bør
spare minst på. På nybygg er det krav til
tredjepartskontroll. Da kommer det en fysisk
kontrollør og sjekker at arbeidene er korrekt utført.
Det er det ikke krav til ved rehabilitering av
eksisterende bad. Dette gjør det desto viktigere å
velge seriøse fagfolk, med den rette kunnskapen, for
å minimere risikoen for at noe skal bli feil.

Hva slags garanti og dokumentasjon får man på
et ferdig totalrenovert bad?
Normalt sett gis det ikke garantier på
håndverkstjenester, men kunden har 5 års
reklamasjonsrett etter norsk lov. Det kan derfor være
lurt å gjøre en enkel sjekk av firma på Proff.no. Det
kan gi en indikasjon på hvordan det står til med
entreprenøren du vurderer. Det hjelper lite med
garantier og reklamasjonsrett hvis det ikke det
utførende firmaet er solid.
Man har krav på FDV dokumentasjon (Forvaltning,
Drift og Vedlikehold). Dette er for det meste en
oversikt over hvilke produkter som er brukt på
overflater, og utskiftbare komponenter. Den skal
fungere som en bruksanvisning på hvordan man
f.eks. stiller inn effekt på varmekabel, renser sluket
eller anbefalte rengjøringsprodukter.
Vi legger også ved sjekklister med
bildedokumentasjon på oppbygging og kritiske
områder. Ingen skjulte snarveier.
Hva er ditt beste baderomstips?
Bruk fliser, det holder seg best over lang tid.
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Sottocer Concept Tulip 1

Med gulvet som det store
blikkfanget. Flisen har et
iøyenfallende mønster, og
matte vegger toner det hele
ned.
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Mutina Azulej
Estrela Nero

Pavigres Hidraulico
Upsidedown Blue

Sottocer Concept
Tulip 2

Quintessenza Superfici20
Fiore Grigio

Pavigres Hidraulico
Geoflower

Sottocer Lamoral
Helix 2

Self More
Decor 3

Pavigres Hidraulico
Risingsun

Kerion Neocim
Vintage Decor

Mutina Azulej
Renda Nero

Pavigres Hidraulico
Almostsquare Red

Revoir Paris
La Villette Benoit Bleu

M ØN STERF L I S E R
Bruk av mønster er en spennende måte å bryte opp et lite
rom på. Det kan være diskrèt eller prangende, i rolige
naturfarger eller i sterke kulører. Mønsterfliser kan brukes på
vegger og gulv, og her kan du virkelig hente frem
kreativiteten.
Blikket vårt dras mot det som skiller seg ut, og mønsterfliser
har så absolutt denne effekten i et rom. Det kan derfor være
lurt å tone ned de andre overflatene slik at du ikke får for
mange fokuspunkter. Kombiner gjerne små mønsterfliser i ett
område med ensfargede fliser på de andre. Legger du
mønsterflisene på veggen er det en god idè å velge et
område du ønsker å fremheve, som for eksempel dusjen eller
badekaret. Et mønstret gulv passer godt med en ensfarget
vegg.

Revoir Paris Juliette Gris
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Mirage Glocal GC02 Perfect

Cæsar Autore Navigli

Serenissima Xtreme Silver

60x60 cm

Store formater som 60x60 cm har mange bruksområder: gulv og vegg på bad,
over kjøkkenbenken, på kjøkkengulvet, i gangen, på peisen, i oppholdsrom og utendørs.
Store fliser på små rom kan gi illusjonen av at rommet er større enn det egentlig er nettopp fordi
det blir mer overflate og mindre fug.
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Cæsar Alchemy TC. Mint

Vitra Cardostone Grey

Pavigres Glade Branco

Cæsar Anima Statuario Venato

Porcelaingres Color Studio Malt

Mirage Name Lumnezia

PAVI G R ES P 2 1
Kolleksjonen Pav21 leveres i tre forskjellige typer fliser: Glasert veggflis, glasert gulvflis og gjennomfarget flis.
Fargeutvalget består av hele 43 farger, og formatene spenner fra små fliser i 10x10cm, små hexagonfliser og opp til
store fliser i 89x89 cm. Utvalget av formater varierer mellom hver enkelt farge. Ta kontakt med din butikk for å se det
komplette programmet.

PC

GLASERT VEGGFLIS

Glaserte veggfliser med blank overflate egnet til vegger i private
og offentlige rom.

PP

GLASERT GULVFLIS

Den glaserte gulvflisen har en matt glasur og egner seg til gulv
og vegg i private hjem. Flisen kan også brukes som veggflis i
offentlige bygg.

PG

GJENNOMFARGET FLIS

Porcellenatoflisen kan brukes i alle rom, offentlige og private.
Flisene er egnet både som gulv- og veggflis og har en høy
slitestyrke.
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MINE FAVORITTER

”

Jeg elsker å kunne være kreativ og det
beste av alt er når en kunde kommer inn og
nesten ikke selv vet hva de ønsker, men går
ut igjen med en ide og en plan og jeg bare
vet at de kommer til å bli skikkelig fornøyd
med resultatet.

Mutina Dechirer Decor Piombo

HVEM: Stine Sørensen
HVOR: FagFlis Sandefjord
Hvor lenge har du jobbet i FagFlis og hva gjør du her?
Jeg har jobbet i FagFlis i 7 år. Jeg har ansvar for hvordan
butikken skal se ut og at vi er oppdaterte med det våre
leverandører kan tilby av fliser. Jeg følger opp og veileder
interiørarkitekter, arkitekter, håndverkere, utbyggere og
prosjektledere.
Jeg har mye av kontakten ut både med leverandørene våre,
Fagflis Arkitektshowrom og Fagflis-skolen. I tillegg har jeg en del
markedsrettede prosjekter som å arrangere kurs sammen med
for eksempel Schønox for håndverkere og våre ansatte. Jeg har
også vært litt ute på videregående skoler sammen med
Opplæringskontoret i Vestfold for å hjelpe til med kurs i Byggfag.
I det daglige blir det kanskje mest kundemøter i butikken, der
små og store prosjekter skal landes. Vi ser på flisprøver, bilder
og tegninger og lager løsninger som blir akkurat slik de har drømt
om.
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Hva er det mest spennende med jobben?
Det mest spennende er helt klart at det er så variert og
utfordrende. At jeg hele tiden lærer meg nye ting. Jeg elsker å
kunne være kreativ og det beste av alt er når en kunde kommer
inn og nesten ikke selv vet hva de ønsker, men går ut igjen med
en ide og en plan og jeg bare vet at de kommer til å bli skikkelig
fornøyd med resultatet.
Og så er det gøy å være jente og litt nerd i denne verdenen. Det
er gøy å kunne gi råd og veiledning om tekniske ting i et fag som
er litt mannsdominert.
Hvilken er din favorittflis?
En favorittflis er helt umulig. Men jeg har vel hatt Mutina Dechirer
som en hjerteflis i alle år, den har jo vært her lenger enn jeg har
jobbet i bransjen. Mutina Asulej Estrela er jeg også veldig glad i.
Og selv om den ikke er keramisk så er jeg helt forelsket i L’antic
Colonial sin Gravity Hexagon Gold. Men selv om det er gøy med
noen vakre dekorfliser så trenger man et fundament og da liker
jeg serier med gode farger og overflater som er matte og lune.
Som Join og One fra Cæsar. Og det litt røffere som Norr og
Blue.s fra Mirage.

CEPPO-HVA-DA?
Ceppofliser har blitt et ord vi kommer over stadig oftere.
Men hva er egentlig en ceppoflis?
Ceppo di Grè er en naturstein med et egenartet utseende
som minner om terrazzo. Det er en sedimentær bergart med
vakre tilslag av forskjellige mineraler, sementert sammen
av kalkstein. Selve navnet henspeiler på nettopp dette, der
«Cepp» betyr «stein med småstein», og «Grè» er lokasjonen
i Lombardia. Den naturlige fargen er i forskjellige nyanser av
grått, ofte med tilslag av blått.
Ceppofliser er inspirert av denne natursteinen, men produsert
som solid keramisk flis. Det særegne mønsteret gir deg både
praktiske og estetisk vakre overflater. Flisene er spesielt godt
egnet som gulvfliser i alle husets rom, og du får takknemlige
gulv der ikke alt av skitt vises. På baderom kan de gjerne
brukes på både gulv og vegg, eller kombineres med andre
fliser og materialer, og de gjør seg strålende som veggflis på
kjøkkenet.

Mirage Norr Vit RR 01

Flisene krever ikke noe vedlikehold utover vanlig rengjøring.

Naturlig Ceppo di Grè

Mirage Norr Farge RR 05

R i st elle r ikke ris t?
Noe må vannet renne ned igjennom, men den gamle, litt
kjedelig slukristen er langt ifra det eneste alternativet.

Se hele kolleksjonen Mirage Norr 2.0 på side 40-41

Slukristen Diskrèt lar deg montere en flis i
format 20x20 inne i rammen. Flisen
fungerer som slukrist og vannet kan renne
ned i kantene rundt.

Slukrister i format 20x20 kommer i forskjellige design. Velg
mellom et utvalg stramme linjer, eller hva med dråpeform?
Slukristene kommer i børstet rustfritt kromstål eller i lakkert
svart utførelse.
Et helt annet alternativ er å la gulvflisen fungere som slukrist,
montert i en ramme med avrenning i kanten rundt. Dette gir et
sømløst og elegant uttrykk på baderomsgulvet.

NT Design Klassisk svart matt

NT Design Kvadrat svart matt

NT Design Klode svart matt

NT Design Dråpe

NT Design Symmetri

NT Design Elegant

NT Design Diskret
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Cir Materia Prima Metropolitan Grey rombo

Cir Materia Prima

Revoir Paris La vilette 20x20 Benoit Jaune
Revoir Paris Atelier 6,2x25 Bleu Lumiere

Mutina Diarama Blush Light
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Quintessenza Genesi Carta da zucchero
Interiørarkitekt: Kubik
Foto: Anne Bråtveit

Sottocer Egmont Ash

Vitra Homemade Sapphire Blue

KJØKKENFLIS
Hvordan velge flis til kjøkkenet?
Kjøkkenet er husets hjerte. Her tilbringer vi tid sammen gjerne flere ganger
i løpet av en dag, og vi legger stor vekt på at rommet skal fungere i mange
situasjoner. Enten det er en totalrenovering eller du bare ønsker å friske opp litt,
hvordan skal du finne flisen som passer best til akkurat ditt kjøkken?
Her er noen ting du kan tenke på:
Store eller små fliser?
Store fliser gir få fuger og et stramt og moderne uttrykk. Små fliser kan legges i
forskjellige leggemønster og har gjerne et større utvalg av farger.
Vil du skape litt liv og røre?
Kjør på med spreke farger, mønsterfliser eller vri og vend på flisene til du finner et
leggemønster som kler kjøkkenet ditt. Du kan også vurdere fliser med forskjellige
former som trekantede, runde eller rombeform.
Hvilken fugefarge velger du?
Ikke glem å utnytte potensialet i fugen. Ønsker du en diskrèt fug velger du en
fugefarge tett opp til fargen på flisen. Vil du heller fremheve flisens form legger du
en kontrastfarge.
Ta med deg prøvefliser
Det er lett å bli overveldet av alternativer når du først har tatt turen til butikken.
Hvis du ikke har anledning til å ta med deg prøver på benkeplate, veggfarge eller
lignende til butikken kan du heller ta med deg en prøveflis hjem for å være sikker
på at flisen passer med det øvrige interiøret.
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41zero42 Hops Bianco

Gulvfliser på
kjøkkenveggen?
Keramiske fliser betegnes ofte som gulvfliser eller veggfliser.
Veggfliser er kun egnet for vegg, og legges de på gulv vil de
lettere kunne få riper eller skader. Den glaserte overflaten og
flisgodset er ikke beregnet for denne bruken.

Vitra Miniworx Svart matt 5x20

Gulvfliser er hardere og har en høyere ripefasthet. Dette må
de nødvendigvis ha for å tåle belastningen på et gulv, men
de kan like gjerne fungere som veggflis. De er rett og slett
bare litt mer slitesterke. Gulvfliser fås også i større formater,
så hvis du vil ha store fliser over benken er det helst
gulvfliser du ser etter.
Kjøkkenveggen er ikke et veldig utsatt område, så hvor
sterk den keramiske flisen er spiller ikke så stor rolle her.
Velg en flis med det uttrykket du ser etter, uavhengig av om
flisen er en gulv- eller veggflis.

Cæsar Alchemy Magnet

Pavigres Metallik Gold

Mirage Glocal GC 05 15x60 cm
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Mutina Azulej Estrela Grigio

Mutina Azulej Estrela Grigio
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Sm å
kl as s i s ke
fli s e r
Vil du kjøre den klassiske stilen fullt ut kan
du se på veggfliser i små formater. I denne
kategorien finner du alt fra glatte overflater
til fliser med ujevne kanter og metrofliser.
Velg mellom blanke og matte overflater og
tilpass fugen mot flisens farge.

Etruria Victoria Diamond Bianco
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Interiørarkitekt: INNE Design
Foto: Gro Sævik X-PO Design

Quintessenza Cromia

Sottocer Block Crisp Linen

Quintessenza Dintorni Beige

Quintessenza Genesi Bianco lucido
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Vitra Urbancrete Dark Greige

Mirage Glocal GC02 Perfect

Mirage Clay CL07 Trust
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Mutina Pico Red Dots Gris

Tre n d y
me d sto re
flise r
Utvalget av storformatfliser har aldri vært
større, så du vil garantert finne en flis som
passer til nettopp ditt kjøkken. Fliser i
størrelse 60x60 cm passer like godt
mellom benk og overskap som til å kle
hele veggen.

Mirage Jewels JW12 Bianco Lunensis
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Interiørarkitekt: Gitte Rimstad/ Thomas Bjerk

Ma tte
o v e rflater
o g te k s tu r
Matte overflater tilfører stofflighet og ro, og
tekstur gjør overflaten behagelig å ta på.
Teksturen kan komme fra flisens form
(for eksempel mosaikk) eller gjennom en
preget overflater.
Ønsker du en rolig matt vegg bør
fugefargen tilpasses flisen slik at den er
mest mulig diskrèt.

Quintessenza Pigmento Grigio
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41zero42 Nano Gap

Mutina Folded

41zero42 Signs Mud

Pavigres Canvas Secco
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Fi nn
f av or i ttf ar g e n
Knallfarger, sobre farger, naturfarger eller
trendfarger. Finn frem fargepaletten og
velg og vrak blant fliser som fremhever din
unike stil. Finner du din favorittfarge?

70 Mirage Clay Grace CL 10

Etruria Hex Collection Salvia

41zero42 Biscuit Cotto

Quintessenza Minima Multicolor 17x15

Vitra Mode 7,5x30 Amber Yellow
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MATTONELLE MARGHERITA

Hv o r fo r v e l g e
bar e è n ?
Serien for den lekne, den vågale og den kreative!
Hele 47 forskjellige overflater i format 20,5x20,5
og 10,1x20,5 kan settes sammen i fargesprakende
kombinasjoner og mikses i det uendelige. Mattonella
Margerita er den siste kolleksjonen fra anerkjente
Mutina, designet for hånd av kustneren
Nathalie Du Pasquier.
Se hele kolleksjonen på mutina.it
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74 og benkefront: Vitra Ceppostone Mink
Vegg
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Cir Materia Prima Mosaico Rombo Mix Pink

11.

8.

10.

9.

7.
5.

6.

3.

4.

1.

2.

1. Quintessenza Dintorni Fango. 2.Quintessenza Superfici Tracce3 Antracite. 3. Quintessenza 3Lati Bronzo. 4. Quintessenza Modulo Polvere base.
5. Quintessenza Cromia26 Bronzo. 6. Quintessenza Cromia26 Oro. 7. Quintessenza 3Lati Riflessiacciaio. 8. Quintessenza Dintorni Terra.
9. Quintessenza Cromia26 Grigio. 10. Quintessenza Pigmento Fango. 11. Quintessenza Pigmento Nero.
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LEGGEMØNSTER
H VIL K E N V E I LE GGE R D U F L IS EN ?

FORBANDT

FISKEBEIN

KRYSSFUG

DIAGONALT

Når de vertikale fugene ikke treffer hverandre i
overgangen kalles det forbandt. Flisen kan for
eksempel ligge med hjørnet midt på flisen under
(halvt forbandt), delvis inn på flisen under (1/3-dels
forbandt) eller helt tilfeldig.

Kryssfug får vi når alle fire hjørnene møtes i et kryss.
Dette leggemønsteret passer like godt til klassiske
som til stramme, moderne fliser.

Fiskebeinsmønster kan lages av alle rektangulære
fliser, eller med fliser som er skråskjært på kortsiden.
Brukes en vanlig rektangulær flis blir vinkelen 45
grader som på bildet.

En litt annerledes måte å legge fliser på, men desto
mer virkningsfullt. Gir et asymmetrisk uttrykk og passer
fint til moderne og ensfargede fliser.
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Mirage Hub UB04 Concept

Porcelanosa Ceppo Stone

Cæsar Portraits Versilia
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Cæsar Autore Giudecca

Cæsar Materica Cementina

FL I SER
I G A NGEN

Gangen står for tur, og det er tid for å finne frem til
et vakkert gulv som har alle kvalitetene du
trenger. Så hva velger du her?

Velg kvalitet

Inngangspartiet er kanskje et av de gulvene
som skal tåle hardest påkjenning i hjemmet. Her
kommer vi inn med sko fulle av sand, søle og salt.
Kofferter, møbler, ski og flyttelass... ja, det er mye
som skal inn i gangen. Ved å velge et materiale
som tåler mye får du et gulv som holder seg pent
i mange år. Dette er også godt for både miljøet og
lommeboken.
Solide, keramiske fliser har lavt vannoppsug og
høy ripefasthet. For deg betyr dette at gulvet vil
tåle både søle og sand uten å bli skadet.

Takknemlige overflater

Ensfargede fliser gir ensfargede gulv, og her vil
det meste av skitt synes. Fliser med sjatteringer
eller variasjon i fargespillet gir et mer takknemlig
gulv som du ikke vil se ”alt” på.

Sottocer Lamoral Helix2

De mest praktiske fargene finner du rundt midten
i fargeskalaen. Nyanser av grått eller greige er
nøytrale og gode valg.

Store fliser til små rom

Selv om entrèen er liten betyr ikke dette at du må
velge små formater. Store fliser kan faktisk få
gulvet til å virke litt større enn det egentlig er.
I tillegg får du færre fuger og et lettstelt gulv.

Fargerik velkomst

Mønsterfliser vil gi en helt annen atmosfære og
kan være en spennende måte å starte hjemmet
på. Det finnes et hav å velge i, alt fra tradisjonelle
historiske mønster til de mer grafiske variantene.
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Mutina Prrimavera Grigio

80
Vitra Cementmix Flake Light Greige

KERAMISK TERRAZZO

INSPIRERT AV TERRAZZO, MED ALLE
KVALITETENE TIL EN KERAMISK FLIS
Keramiske terrazzofliser henter inspirasjonen fra
terrazzo og egenskapene fra hardbrente
keramiske fliser. Flisene er vedlikeholdsfrie og
kan legges i alle rom, også på badet.

Vitra Cementmix Micro Light Grey

Flisene kommer i et utvalg av formater. Noen så
små som 20x20 cm, perfekte for baderomsgulv
med fall, mens andre serier leverer 60x60cm og
større.
Se hele sortimentet av keramiske terrazzofliser på
fagflis.no.

Vitra Cementmix Flake Light Greige

Vitra Cementmix Flake Dark Grey

Quintessenza Confetti Nero Multicolor

Vitra Cementmix Flake Grey

Cæsar Autore Navigli

Cæsar Autore Trevi

Cæsar Autore Taormina

Cir Venezia Grigio

Quintessenza Confetti Bianco Multicolor

Cir Venezia Blu

Cir Venezia Bianco
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Mirage Koru KO04 Nut

FISKEBEIN
Fiskebeinsmønster har lange tradisjoner, men å legge
keramisk flis i fiskebein er relativt nytt. Mønsteret er
enkelt, men virkningsfullt, og det finnes nesten uante
muligheter for bruksområder og kombinasjoner.
Fiskebein passer like godt på kjøkkenveggen som på
gulvet i gangen, på badet eller på peisen.
Tradisjonelt tenker vi på små fliser til dette formålet,
men flisene kan like gjerne være i store størrelser. Har
du et rom med litt størrelse kan du for eksempel bruke
fliser i format 15x60 cm eller større.
For å legge fliser i fiskebein kan du enten benytte en
vanlig rektangulær flis, eller en flis som er skråskjært
på kortsiden (chevron).

Mutina Mews Soot
Mirage November NM02 Wind Chevron

Revoir Paris Atelier Marine
Vitra Miniworx Hvit
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HO L D F L I SE N E P E N E
ÅR ETTER Å R

FJERN FUGESLØRET PÅ NYE FLISER

RENS FUG OG FLIS

Når overflaten fuges dras fugemassen også ut over selve
flisen før det overflødige vaskes vekk. Når fugen så har
tørket vil det kunne ligge igjen et fugeslør på flisen. Dette lar
seg vanskelig fjerne med rent vann og du trenger derfor et
syrebasert rensemiddel laget for å fjerne dette sløret.

Keramiske fliser endrer ikke karakter over tid. Fargen er
bestandig og materialet vil ikke solblekes. Derimot vil
sementbaserte fuger kunne trekke til seg skitt og områdene
som er mest utsatt, for eksempel dusjen og gangsone, vil
oftest bli mørkere eller lysere etter en tids bruk. I dusjen er
det typisk rester av kalk, såpe og fett som gjør at fugefargen
endrer seg over tid.

Et slikt rensemiddel fjerner fugerester og annen uorganisk
forurensing, saltutslag fra terracotta, kalkrester og er effektiv
mot rustflekker. Det kan også brukes for å grundig rengjøre
gulv utendørs.
Vi anbefaler: Fila Deterdek eller Surfapore Desalin C

IMPREGNER FUGEN
Selv om dagens fugemasser er betydelig tettere og sterkere
enn de var før har sementbaserte fugemasser en porøs
overflate. Over tid vil de fleste fugemasser bli misfarget,
spesielt i utsatte områder. Ved å påføre en fugeimpregnering
før det nye gulvet tas i bruk tetter du porene i overflaten slik
at det blir vanskeligere for skitt og smuss å trenge inn.
En impregnering for fug endrer ikke fargen på fugen. Den vil
beskytte fugen og gjøre rengjøringen enklere.
Vi anbefaler: Fila Fugaproof eller Surfapore M

BRUK VASKEMIDDEL BEREGNET PÅ
FLISER

Hvis du ønsker å friske opp fugefargen igjen renses denne
med Fila PS87. Rensemiddelet tynnes ut i forskjellig
blandingsforhold, og for vedlikehold av fug er
blandingsforholdet 1:20 passe (1 del PS87, 20 deler vann).
Fyll litt vann i vaskebøtten og bland med PS87. Bruk så en
skurepad for å få skrubbet fugene skikkelig.
Over tid kan voks, fett og smuss legge seg på keramiske
fliser, og Fila PS87 kan brukes for å ta en grundig rens av
flisene. For vanskelige flekker blander du Fila PS87 så
konsentrert som 1:5 (1 del PS87, 5 deler vann).
Vi anbefaler: Fila PS87

FORNY GAMLE FUGER
Dersom rengjøring og rens ikke fungerer kan det være på
tide å fornye fugene. En fugefornyer er en enkel og varig
løsning for å få fugene som nye igjen.
Les mer om Brixor Fugefornyer på side 88.
Vi anbefaler: Brixor Fugefornyer

Keramiske fliser er et dødt materiale, og det trenger normalt
ikke annet vedlikehold enn vanlig rengjøring. Når du skal
vaske gulv og vegger kan det være greit å bruke et middel
beregnet for nettopp denne overflaten. Et godt
rengjøringsmiddel fjerner skitt og etterlater ikke rester på
overflaten. Keramiske fliser er veldig tette, og
rengjøringsmidler for andre materialer kan resultere i at fett
eller andre virkestoffer kan bli liggende på overflaten etter
vask.
Vi anbefaler: Fila Cleaner

Cæsar Autore Trevi
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MINOS
Grespor Minos Dawn

Grespor Minos er alt-i-ett-flisen for en enkel og ren stil, uansett rom eller
bruksområde. Ekstremt høy kvalitet gjør den egnet for selv de tøffeste
områder som garasje, butikker eller flyplasser. Vanlig matt overflate er
sklisikker nok for de fleste områder, men skal den brukes utendørs finnes det
egnede overflater til dette også.

Grespor Minos Moon

Flisen kommer i et godt utvalg av størrelser, fra 60x60 cm og ned til 5x5 cm.

Grespor Minos Day

Grespor Minos Moss

Grespor Minos Rust

Grespor Minos Ash

Grespor Minos Ash
Grespor Minos Vulcanic

Grespor Minos Night

Me ta l l -e f f e k t e n
Metall møter keramisk flis. Cæsar Alchemy er en serie
storformatfliser inspirert av oksidert metall. Seks velvalgte farger,
store formater og dekorfliser gir deg et hav av designmuligheter.
Den aller største flisen leveres i hele 160x320cm i fargen Mint.
Se hele kolleksjonen på caesar.it

Alchemy Frozen

Alchemy Mint

Alchemy Copper

Alchemy Argent

Alchemy Magnet

Alchemy Navy
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FLISLAGTE
UTEOMRÅDER
Få flisene opp fra underlaget

Flislagte uteområder har lenge vært en utfordring i Norge. Vi har
mye vær, og spesielt vinteren med varierende temperaturer har
kunnet skade fliser og underlag. Det å heve flisene fra underlaget
vil gi deg et gulv som varer lenge.

”Føttene”

I hovedsak benyttes to typer ”føtter”: Faste og justerbare. De faste
føttene kan ikke justeres i høyden og vil ha en standard høyde på
15mm. Disse egner seg best der underlaget er helt plant og uten
ujevnheter.
De justerbare føttene kan heves og finjusteres. Har underlaget en
helning eller er ujevnt vil det være hensiktsmessig å velge denne
varianten. Høyden på føttene vil være fra 18mm og oppover.
På toppen av alle føtter er det en liten klaff som angir fugebredde.
Som standard ligger denne på ca 3mm. Litt avstand mellom flisene
gir overflatevann mulighet til å renne vekk fra flisgulvet.
Hvor mange føtter du trenger pr flis varierer med flisens størrelse.
Din butikk eller salgskontor hjelper deg med utregning av dette.

Frostsikre fliser

For utendørs bruk er det viktig at flisen er frostsikker. Denne
egenskapen innebærer at flisene er så hardpresset og tette at
porestrukturen ikke tillater vanninntrenging av betydning i flisen.
Den øvre grensen for tillatt vannoppsug i frostsikre fliser er 0,5%.
Flisens tykkelse er viktig når de skal legges på føtter. En vanlig
60x60 cm stor flis har ofte en tykkelse på 10mm mens fliser som
skal legges på føtter må ha en tykkelse på 20mm.
Dersom høyden på føttene overstiger 100mm må flisen i tillegg ha
en forsterkning på undersiden. Dette bestilles fra fabrikk og flisen vil
komme med et ferdig montert fiberarmert nett eller en galvanisert
stålplate på undersiden.

Fargevalg

De fleste velger fliser i nyanser av grått, greige, beige eller andre
naturfarger til utendørs gulv, og det er en grunn til dette. Helt mørke
fliser kan bli veldig varme om de ligger i direkte sollys. Veldig lyse
fliser reflekterer sollys og kan oppleves blendende. Mellomtoner er
dermed et godt valg til solrike terrasser og balkonger.

Enebolig Eidsvoll
Mirage Quarziti River 600x600x20mm
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F UG E F O R N Y E R
BR IXOR

Med fugefornyeren fra Brixor kan du ved hjelp av
fire enkle steg rense og friske opp fugen slik at
den ser ny ut igjen.
Hvordan den fungerer

Alt du trenger finner du i boksen, fra rensemiddel og fargedispenser
til hansker, rensebørster, kluter og påføringsmateriell.
Velg mellom 8 standard fugefarger og finn den som passer til dine
fliser. Du starter med å rense fugene med medfølgende
rensemiddel, for deretter å påføre fugefornyeren. Overflødig
fugefornyer tørkes enkelt bort.
Fugefornyeren har en tørketid på 8-24 timer.

Fordelene

Ved å bruke Brixor fugefornyer på dine gamle fuger oppnår du ikke
bare en penere overflate. Fugefornyeren hindrer også fremtidig
mugg og soppdannelse, forebygger lukt og impregnerer fugen.
Rengjøring og vedlikehold vil bli enklere og fugene holder seg pene
over tid.

TILGJENGELIG I 8 STANDARD FUGEFARGER

Les mer på www.brixor.com
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T R E N G E R D U ME R
I N S P I R A S J ON ?
F ø l g o s s p å s o s ia le me d ie r

@fagflis
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www.fagflis.no

