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Mi ljøv enn l i g h yb ri d
fu ge masse med
5 0 farger!
Fugabella® Color

Te m a :
Fli se r e r m e r e n n
kl e d n ing t i l g u l v og veg g .
Benkeplater, bord, baderomsinnredning,
byggeblokker, 3D fliser, sengegavl og peis.

Anette Hokholt, InPlace

I n te riørarki t ekt en s t i p s
o m tr ender, f l i ser o g ba d .

Fargerike fliser
for et lekent
interiør.
Mattonelle Margherita er
designet av den franske
kunstneren Nathalie Du
Pasquier for Mutina.
Kolleksjonen baserer seg
på 41 forskjellige fliser med
farger og mønster som kan
settes sammen i uttallige
kombinasjoner.
S e hele kollek s jonen p å mut ina.it
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MARMORTRENDER

SIDE 54

Fugabella Color
Side 14

Miljøvennlig, hybrid fugemasse i 50 farger

Fragmenti

Side 32
”Material still matters”

Marmortrender
Side 54

Mer farger, klarere tegninger, større formater.

Et grønnere valg
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FUGABELLA

Anette Hokholt

Vintage

SIDE 59

Terrazzo

Side 34
En mer bærekraftig oppussing.

Side 72
Når du vil ha et gulv som blir lagt merke til.

Et grønnere valg

3D fliser

Brixor

Produkter med høy kvalitet, god dokumentasjon og
lang levetid er essensielt for en grønnere oppussing.
Side 34-35

Side 28

Side 37

Gi interiøret et løft med keramiske 3D fliser.

Fugefornyer og impregnering.

Mirage Clay

Fliser på pidestaller

Side 36

Side 78

interiørarkitektens
tips om trender,
fliser og bad.

Fliser med kalkmaling-følelse.

Hev terrassegulvet fra underlaget med
pidestaller fra Buzon.

P21 - nye farger!
Side 50
Arkitektserie med 50 farger.

Side 62-65

TEK 17
Side 84
De viktigste du må vite om TEK17
og fliser på badet.

TEMA: Fra kledning til møbel
FRA SIDE 38

Nyere teknologi gir oss benkeplater, servanter,
skillevegger og bord laget i keramisk flis.
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Baderom
Fra side 20

Forsidebilde: Mutina Tierras

5

Hvem hadde trodd...
at vi skulle få et tidsparadigme hvor så mange ting
skiftet karakter samtidig? 2022 ble det året!
Fra å ha stabilitet på tilgangen til råvarer og varestrøm
og forutsigbarhet rundt produksjonskostnader, ble alle
faktorene rystet på en gang. Dette gav oss noen
utfordringer vi ikke tidligere hadde erfaringer med,
hverken som produsenter, importører eller distributører.
Men utfordringer er til for å løses, og det har vi klart på
en god måte!
I et historisk perspektiv har trendene for hvordan man
dekorerer og designer flislagte flater, særlig innenfor
baderommet, skiftet. I de eldste flislagte rommene
du kan se i dag er det små, søte dekorerte fliser med
blomster eller andre mønstre «strødd utover» veggene
som dekor. Deretter hadde vi en periode hvor
flisborder utgjorde dekoren. Smale eller tykke,
ensfargede eller mønstrede dannet de horisontale
linjer i rommet. Trenden ble avløst med bruken av mye
mosaikk og små størrelser på flisene, for så å gå helt
motsatt vei til store fliseformater.

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/

I den senere tiden har vi sett økende interesse for
tredimensjonale dekorfliser og sist men ikke minst, å
bruke fugemassen som et vesentlig
dekorelement. Det er derfor med stor glede og
entusiasme vi har lansert en helt ny serie
fugeprodukter fra italienske Kerakoll, Fugabella, med
50 balanserte farger som gir nye designmuligheter ved
bruk av keramiske fliser. På side 15 kan du lese mer
om dette.
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.

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

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.
La deg inspirere og velkommen inn i vår keramiske
verden.
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Mutina DIN
Mutina Lane Poly Teracotta
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Statuarietto

Mirage Norr

Ceppofliser i nye farger
Kolleksjonen Norr er en populær serie inspirert
av natursteinen Ceppo di grés. I år kommer
serien med tre helt nye farger: Hav, Öken og
Grus.
Flisene er i høy kvalitet og egnet til alt fra
kjøkken, bad og gang i private hjem, uteområder
og offentlige rom med høy trafikk.

Öken

Dom Kipling

Marmorflis med crunch

Nyheten Kipling med marmorfliser i store formater. Flisene kommer med
blank eller matt overflate og i størrelser opp til 60x119,5cm.

Carrara Viola

Hav
Grus

Vitra Newcon

6 nøytrale farger
Newcon er inspirert av sement og har en rolig overflate
som glir ubemerket inn i omgivelsene. Flisen passer til
alle rom, både private hjem og gulv med høy
belastning, og den kan benyttes både ute og inne.
Flisene produseres i seks tidsriktige farger, fra
mørk antrasittgrå til hvit, og i formater fra 5x5 cm til
60x120cm.

CIR Di Pietra

Silver grey

Naturfarger og tekstur, Di Pietra henter
inspirasjon fra den røffe naturen. Fargen Bali
Red utmerker seg med en overflate av grått
og rustrøde nyanser.

Taupe

Sand

Flisene produseres i et utvalg mindre
formater, fra 10x40 opp til 40x60,8. Velg ett
format alene eller kombiner flere for å skape
en autentisk rustikk stil.

Anthracite

White
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Rustent og røft

Dark grey

Anthracite
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1. Revoir Paris Atelier Taupe 2. Porcelaingres Color Studio Brun 3. Pavigres P21 Uni Gelo 4. 41zero42 Nano Gap 5. Feri&Masi Unique White
6. New Terracotta Brown 7. Etruria XXS 8. Kaufmann Keramikk 3366 Kaffeebraun 9. 41zero42 Sunday 10. Kronos Terra Crea Corda

10

11

P21 Malva

Den nye ceppoflisen fra
Cercom designet i en
dempet grønn nyanse.
P21 Pimenta

Beroligende
o g h a r mo nis ke
f a r g e r.

P21 Bronze

Cercom Ceppo di Gres Verde

Porcelaingres Color Studio Sage

Sunday-kolleksjonen består
av ensfargede, mønstrede og
relieffliser. Små formater på
10x20cm og 20x20cm kan
settes sammen for å skape
soner, eller brukes alene.

Etruria Hex collection Oliva

Grønne nyanser gir oss signaler om håp, positivitet og balanse.
Fargen virker beroligende og harmonisk og gir interiøret en frisk og
luftig atmosfære.
12

41zero42 Sunday
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NYHET!

F u g ab e lla® C olor;
h yb rid fu g e masse
i 5 0 farg e r.
Fugabella® Color er en unik hybridfugemasse til keramiske fliser, mosaikk og
naturstein. Den er brukervennlig under bearbeiding og kan formes til
fugebredder fra 0-20mm. Fugemassen har lang åpentid, trenger ingen
ytterligere tilførsel av vann under bearbeiding, er uten krymp og holder formen i
enhver fug uten å synke.
Fugabella® Color består av naturlige ingredienser. Her finner du rene, naturlige
limstoffer uten tilsetninger som epoxy eller portland sement. Sluttresultatet er
en jevn, stabil fug uten skjolder etter påføring.
Det store fargekartet med 50 vakre kulører åpner for spennende
designmuligheter i alle prosjekter. Tilpass fargene ton-i-ton til flisen eller skap et
design med kontraster. De fargerike pigmentene hentes fra naturlige
mineraler og den unike sammensetningen av råvarer resulterer i en
fargebestandig fug.
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•

Vannavvisende

•

Enkel å rengjøre og vedlikeholde

•

Fargebestandig

•

Ingen krymp

•

Eliminerer problemet med salt- og kalkutslag

•

Til gulv og vegg, inne- og utendørs.

•

50 farger!

•

Resirkulerbar

15

Miljø

Fugabella® Color;
emballasjen
gjengir fugeog silikonfarger

Kerakoll er sterkt engasjert i bærekraftig produksjon og avhending. Med
avanserte laboratorium og egne team av forskere strekker de seg langt i å bidra til
utviklingen av sunne innemiljøer med miljøvennlige produkter.
Fugabella® Color er utviklet med et meget lavt innhold av VOC (måling av
kjemiske stoffer i inneluft). Mer enn 60% av mineraler brukt i tilvirkning av
fugemassen hentes ut regionalt, og mer enn 30% er resirkulert. Råvarene hentes fra
lokale brudd og produksjonssteder, og fraktes med tog til fabrikkene. Pigmentene
i fargestoffet produseres av helt naturlige råvarer. Etter endt levetid er den herdede
fugemassen resirkulerbar.
The Greenbuilding Company er verifisert av SGS og vurderer produkter på en skala
fra 1-5 etter en rekke kriterier for miljø og bærekraft. Fugabella® Color har oppnådd
verdien 4 på denne skalaen og klassifiseres som et miljøvennlig produkt.
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50 farger
Fugabella® Color produseres i 50 nøye utvalgte farger, plukket ut for å møte
fargekravene til alle moderne interiør. Fra nøytrale nyanser av naturfarger og
pasteller til vibrerende kulører; fargene til Fugabella® Color treffer rett på dagens
flisetrender.

Fugemassen
Fugemassen holder samme konsistens gjennom hele arbeidsfasen, selv under
lengre perioder i bøtten. De tiksotropiske egenskapene gir en smidig påføring med
mulighet for korrigering underveis, og uten krymp vil du se det endelige resultatet
før massen er herdet. Den unike hybridblandingen gir en perfekt fug uten skjolder.

Alle fargene leveres også som silikon.

Fugabella Color kan brukes til alle typer keramiske fliser, mosaikk og naturstein,
både ute- og innendørs. Kvaliteten er egnet for private hjem så vel som offentlige
områder med høy belastning.

Fugabella® Color

Sementbasert fug
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Quintessenza Minima Multicolor

Quintessenza Pigmento Terra

Mutina Diarama Blush light
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Mutina Punto Down Blanc

Veggfliser produseres i et
stort utvalg farger og
formater slik at du kan
designe kreative vegger
på kjøkken og bad.

Dom Kyushu Verde matt/ lux

Små f argekl a tte r
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Lekent og røft
God takhøyde og spennende detaljer, det
nyoppussede badet oppleves kreativt,
varmt og innbydende.
Badet i loftsleiligheten var ikke så stort, men den gode
takhøyden gjorde rommet luftigere. Takhøyden ble
fremhevet ved å montere rektangulære veggfliser
vertikalt på veggene og på denne måten skape linjer
som strekker seg oppover.
Interiøret på det lille baderommet preges av delikate
kontraster. Den varme rosafargen står vakkert mot
de grove originale bjelkene som ble hentet frem fra
konstruksjonen. Keramiske terrazzofliser på gulv og
sisternekasse gir en flott kontrast til
naturmaterialene og de sorte detaljene i hjørnelister
og armatur. Benkeplaten er ikledd den samme flisen,
og det er her benyttet en trappeflis for å gi benken en
solid nedkant.

Rektangulære veggfliser montert
vertikalt fremhever den generøse
takhøyden.

Design:
Mathias Højfeldt Nilsen og
Isabelle von der Fehr Drivenes
Fliser:
Quintessenza Tinte Rosa
Cæsar Autore Taormina
20
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Sobert og naturlig
Grønne veggfliser med forskjellige overflater
angir sonene i baderommet.

Det romslige badet oppleves lyst og varmt, med en delikat
kombinasjon av grønne veggfliser, lyse gulvfliser og eik. Sorte,
matte overflater på armatur og håndklevarmer fremhever
detaljene i interiøret.
Design:
Asas Arkitektur AS
v.Ola Spangen
Fliser:
41zero42 Biscuit Salvie
Cæsar Built Path
TopCer Farge no.18

Baderommet er delt inn i soner ved hjelp av veggfliser og malte
flater. Dyp grønne fliser markerer servanten, mens den
helmatte Biscuit Salvie strekker seg rundt toalett og
dusjområdet. I dusjen er det montert både en buet (Biscuit
Dune) og en riflet flis (Biscuit Strip), og dusjveggen danner en
naturlig overgang til Biscuit Plain med flat overflate.

Et lite bad og toalett ble slått sammen for å
gi plass til kombinert bad og vaskerom.
22
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To-delt vegg
Lyst og lett på toppen, røffere i bunn.
De tøffe ceppoflisene er lagt på gulv og som
brystning på veggene.
Det lille badet ble pusset opp med
monokrome farger og tøffe kontraster.
Ceppoflisen Norr Vit dekker hele gulvet
og halve veggen opp til 120cm. Over
denne er det flislagt med Vitra Miniworx,
en rektangulær, hvit veggflis montert
vertikalt på veggen.
Kontrasten mellom den solide gulvflisen,
den lette veggflisen og de svarte
detaljene utgjør hovedelementene i
badet, og ved å holde på de tydelige
valgene oppleves badet luftig tross det
lille arealet.

Med gulvflisen som
brystning beholdes de
tydelige materialvalgene.

Utførende:
Studio Hus AS
Fliser:
Vitra Miniworx 5x20 Hvit matt
Mirage Norr 60x60 Vit
24
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Mørk eleganse
Foto: Filippa Tredal

Kjelleren ble forvandlet til en generøs, mørk og romslig
oase med plass til bad, vaskerom og garderobe.

Design:
Ida Lundqvist
Fliser:
Cæsar Anima Graphite
Mutina Mews Soot

Det renoverte kjellerarealet har blitt forvandlet til et
funksjonelt og stemningsfullt område.
Rommet har flere spennende spesialløsninger som
innebygget, flislagt badekar og plassbygde hyller og
nisjer. Badekaret er utstyrt med integrert belysning
og flislagte hyller med avrenning, perfekt for grønne
planter.
Den gjennomtenkte materialbruken gir kjellerrommet
en eksklusiv eleganse. Mørke marmorfliser er
kombinert med malte flater, sort armatur, glass og
detaljer i tre. Dusjveggen med fliser i
fiskebensmønster bryter fint mot de malte flatene
rundt og markerer dusjsonen. For å skape en rød
tråd er himlingen malt i samme blåtone som
innredningen, noe som også demper kontrasten
mellom de mørke veggene og taket.
26
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Quintessenza

Marea

Gi interiøret et løft med
keramiske 3D fliser.

Marea er inspirert av bølger og bevegelse, og i
kolleksjonen finner du både konvekse
(Bassa-marea) og konkave (Alta-marea)
overflater. Bassa-marea leveres med blank
overflate, mens de to andre variantene er
matte. Flisene kan brukes på alle vegger.

Tredimensjonale fliser er velegnet for både private og offentlige rom,
og de er en perfekt kledning for vegger som skal synes. Nøytrale
farger gir tekstur og dybde, mens de mer fargersterke flisene gir
interiøret en skikkelig wow-effekt.

Veggflisene er 7,5x30cm og finnes i 6 farger.

41zero42

Biscuit

Biscuit er tilgjengelig i fire farger og med hele seks
forskjellige relieff- og 3D-former. Alle flisene er glasert med
en helmatt finish, og vegger kledd med Biscuit får en myk
og vakker tekstur.
De to tredimensjonale variantene Dune (buet) og Peak
(vinklet/kantet) spiller på lys og skygge. Kombiner de gjerne
med den flate Plain eller en av de andre teksturene for en
unik og kreativ vegg.

Mutina

Rombini
Rombini er designet for montering på vegg, og den
tredimensjonale v-formen gir en helt egen karakter til
vertikale flater. Kolleksjonen ble nylig oppdatert med
formatet extra small, samt fire nye farger i blank og matt
utførelse.
Flisene er spesielt godt egnet på vegger som skal
fremheves, slik som en fondvegg. Den kan brukes i alle
typer rom, også i våte soner eller som kledning på peis.
28
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Veggflis: Mutina Rombini Triangle White
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FRAGMENTI
C otto Di Impruneta

”Material still matters”

D en uni k e le i re n G al e st ro
har en di s ti nkt rød f arge, og
flis e k o l l ek s j one n
Cot t o D i I mprune t a base rer
seg ut e l uk ke nde på de
natu r l i g e kval i t e ne t i l
rå va r e n .
Leire og vann ekstruderes, formes og lufttørkes før den
brennes under temperaturer på nesten 1000°C.
Produktet vi får i den andre enden er en vakker mosaikk
som har beholdt leirens naturlige røde farge.
Kitkat-flisene kommer i flere formater, fra 13x98mm,
13x148mm, 28x148mm og til den største på 28x298mm.
Flisene leveres montert på brett med kryssfug eller i
varianter av forbandt og irregulært leggemønster.
Fragmenti er tilgjengelig i utvalgte FagFlis-butikker.
Kontakt din nærmeste butikk for mer informasjon.
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Et grønnere valg

Tilbehør
En flislagt flate består av mer enn fliser.
Det kan for eksempel være en støp i bunn,
membran, flislim og fugemasse. Også her
fiinnes det gode alternativer med et høyere
fokus på bærekraft.

Produkter med høy kvalitet,
god dokumentasjon og lang
levetid er essensielt for å
bidra til et grønnere og mer
bærekraftig materialvalg.
Vi tar stadig flere bærekraftige valg, og miljøhensyn
strekker seg langt inn i husholdningen. Har du tenkt
over at du kan ta miljøvennlige valg også når du
bygger nytt eller pusser opp?
Keramisk flis er laget av naturlige råvarer
For å lage en keramisk flis knuses råleire og
mineraler til et fint pulver og blandes sammen med
vann. Vannet trekkes så ut ved fordamping og vi
sitter igjen med en tørr masse som under ekstremt
høyt trykk presses til flis. Flisen kan påføres glasur
eller sendes i ovnen som den er, og resultatet blir
en glasert eller uglasert flis.
Naturlige råvarer, vann og høy temperatur er
essensen i keramiske fliser, og den ferdige flisen
avgir ikke skadelige stoffer, VOC (måling av
kjemiske stoffer i inneluft).
Milljøkrav i produksjonen
Europeiske produsenter av keramiske fliser er
underlagt strenge krav, og det er mange faktorer
som avgjør i hvilken grad en fabrikk eller et produkt
blir sertifisert. Det finnes en stor andel forskjellige
sertifiseringer en fabrikk kan oppnå, der noen er
lovpålagte mens andre er frivillige.
Et eksempel er gjenbruk av svinn i produksjonen,
og dette kan vi se et eksempel på fra en av våre
italienske leverandører, Mirage. Svinn fra ubrente
og brente fliser blir samlet opp og sendt tilbake i
produksjonen, og vi får fliser med resirkulert
innhold. Eksempelvis inneholder flisene Norr RR03,
Name NE23 og Name NE30 minimum 40%
resirkulerte råvarer.
34

Bærekraftige materialvalg
Keramiske fliser har en levetid på minst 50 år. De
færreste kan se for seg å ha det gamle gulvet i så
lang tid fordi trender uungåelig endrer vår
oppfatning av hva som er pent. Det er allikevel
verdt å forsøke å finne en flis du kan leve lenge
med. Styr unna sterke trender (med mindre trenden
er akkurat din stil) og finn en flis, farge og overflate
du kan ha i lang tid.

•
•

•
•
•
•

Ceppoflisen Mirage Norr Svart inneholdler minimum 40% resirkulerte råvarer.

Våtromsplater fra Wedi er med i
Svanmerkets husproduktportal.
Schönox Q8 er et støvredusert
flislim med ca 50% resirkulerte
råvarer. Flislimet har både EC1 og M1
sertifisering.
Fugemassen Fugabella® Color er en
miljøvennlig hybrid fugemasse.
Schönox HA membran har sertifisering
M1 og EC1.
Schönox 1K DS membran har EC1
sertifikat.
Innen flytsparkel og støp finnes det
mange gode produkter med både EC1
og M1 sertifisering, som for eksempel
Schönox Sp, Schönox CLS og Schönox
SEB plus.
EC1 - Emisjonskode: Et tysk system for stadfesting av byggematerialers påvirkning på inneklima. Et produkt med EC1 sertifikat har lave
utslipp av bl.a VOC.
M1: Utslippsklassifisering av byggematerialer. Systemet består av tre
kategorier, og M1 er den laveste utslippsklassen som kan oppnås.

Her er flere ting å tenke på:
• Velg fliser med høy kvalitet. Da tåler overflaten
mer siltasje og du trenger ikke bytte den ut
med det første.
• Sjekk om flisen og produsenten har god
miljødokumentasjon. Det finnes mange
forskjellige sertifiseringer, og det er ikke alltid
lett å navigere i jungelen, så spør oss gjerne
om veiledning.
• På FagFlis sine nettsider finner du vår miljøhåndbok med dokumenter og sertifiseringer fra
våre produsenter.

FAG F LIS
M ILJ Ø H ÅN D B O K

Quintessenza Genesi - alle veggfliser fra italienske Quintessenza har minimum 64% resirkulert innhold.

Porcelaingres Stardust består av 40% resirkulert innhold.

V iktig m iljødokum entasjon:
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Mirage Clay

Fugefornyer

F å kalk m a l i n g f ø lelsen m e d fl i s e r
f ra ser i e n C l a y.

BRI XOR.
Brixor fugefor nyer kan brukes på både
gamle og nye fuger, og misfargede fuger
blir som nye igjen etter behandlingen.
Hele prosessen består av fire steg og kan
gjøres i løpet av en ettermiddag.

Clay er en serie storformatfliser som produseres i
10 va kre farger. Formatene spenner fra
rektangulære fliser i 20x80cm og helt opp til
120x278cm. De største gigantflisene kan
monteres fra gulv til tak for å unngå horisontale
fuger.

Brixor-kittet er en boks med alt du
trenger, fra rensemiddel og
fargedispenser til hansker, rensebørster,
kluter og påføringsmateriell. Velg mellom
8 standard farger og finn den som passer
til dine fliser.

Flisen egner seg like godt til gulv som til vegg og
gir flotte, slitesterke overflater til kjøkken, stue
og gang.

Fugefor nyeren kan med fordel brukes på
helt nye fuger. Brixor`s unike egenskaper
motvirker fremtidig sopp- og
muggdannelse, forebygger lukt og
impregnerer fugen. Fuger behandlet med
Brixor vil være enklere å rengjøre og
holde seg pene i lang tid.
LES MER OM
BRIXOR

CL01
CL02
CL03
CL04
CL05

Cæsar

CL06

Portraits

CL07

Portraits henter inspirasjon fra flere
forskjellige natursteiner og de seks fargene i
kolleksjonen har hvert sitt uttrykk. Overflaten
spiller på nyanser, naturlige tegninger og
matte overflater.

CL08
CL09

Flisene produseres i formater fra 30x60 til
160x320cm, i tillegg til mosaikk og
spesialstykker.

CL10

Comblanchien
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Faro

Tozeur

Versilia

Kirkby

Stromboli
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TEMA:

Keramiske fliser er
mer enn kledning til
gulv og vegg.
Keramiske fliser kjenner vi godt som materialet vi kler inn badet, gulvet
eller kjøkkenveggen med. Nyere teknologi gir oss enda flere muligheter,
og det solide materialet kan brukes til alt fra benkeplater, bordplater og
servanter, eller som byggeblokker til delevegger.
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Keramisk flis er et hardbrent materiale med
veldig gode egenskaper. Teknologien vi har i dag
gjør det mulig å forme plater med over tre meter
lengde, men det kreves mye av produsentene å
få de store platene helt plane.

Levetiden på overflater med keramiske fliser
er minimum 50 år, og gjerne lenger. Overflaten
trenger ikke vedlikehold utover vanlig rengjøring,
og du slipper greit unna både impregnering,
polering og annet ekstraarbeid.

Fliser med 10mm tykkelse veier ca 25kg/kvm,
og når du får denne vekten på store plater blir
de uforholdsmessig tunge. Derfor produseres
ofte gigantfliser med en mindre tykkelse, gjerne
ned mot 6mm. Dette påvirker ikke kvaliteten på
sluttproduktet, snarere får du et mer håndterbart
element, om det er en ren flis, benkeplate eller
en baderomsinnredning. Materialforbruket går
også ned, og dette er vinn-vinn for både oss og
miljøet.

Fliser med porcellanato-kvalitet er av den
hardføre sorten som er vanskelig å ripe opp,
tåler varme (for eksempel varme kjeler) og har
lavt vannoppsug. Dette gjør materialet veldig
godt egnet til både benkeplater og bordplater,
hjemme eller i en restaurant. Som alternativ til
servanter i betong eller marmor er keramisk
flis helt utmerket, og også her vil du slippe det
jevnlige ekstraarbeidet med vedlikehold.
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Benkeplate
Keramisk flis gir en solid benkeplate.
Materialet tåler godt både skarpe kniver, varme
kjeler og matsøl. Flisene som benyttes har
samme kvalitet som en typisk ”uteflis”, og er
dermed et av de virkelig hardføre materialene til
kjøkkenbenken.
Tidligere var det slettes ikke uvanlig å legge fliser i
små formater på benken, men da med et rutenett
av fug. Med nyere teknologi, der vi kan produsere
gigantfliser med lengde på over 3 meter, spinner
det frem helt andre muligheter og vi får
benkeplater med få eller ingen skjøter, utskjærte
felt til vask og koketopp samt et bredt utvalg av
tykkelser.
Hele benkeplater er spesialbestillinger som
produseres på mål, og produsentene lager disse
etter dine målsatte skisser.
En benkeplate kan også flislegges med vanlige
storformatfliser. Benytt gjerne størrelser som
60x60 cm eller større for å få heldekkende flate i
kjøkkenbenkens dybde.

* Utvalget under representerer kun en del av sortimentet for komplette benkeplater. Flere farger finnes.

Mirage Jewels JW14
Statuario Venato

Mirage Jewels JW16
Raymi

Mirage Jewels JW17
Moonless

Mirage Jewels JW19
Extra White

Mirage Name NE31
Gris Belge

Hygiene

En benkeplate laget av keramisk flis er enkel
å rengjøre og vedlikeholde. Den tette
porestrukturen i porcellanato gi en overflate
med meget lavt vannoppsug, slik at søl og
smuss ikke trenger inn i overflaten.
Mirage Jewels JW15
Onyks
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Mirage Norr RR02
Grå

Mirage Glocal GC07
Sugar

Mirage Jewels JW02
Calacatta Reale

Mirage Jewels JW03
Royal

Benkeplate og veggflis: Kronos Carriere du Kronos 41
Gent lapp

Mirage Bathmood

Kronos K-Lab

Baderomsinnredning
Store formater gir nye muligheter også innen
produksjon av baderomsinnredning og servanter.
Robuste og vedlikeholdsfrie servanter kan monteres
på vegg, på benkeplate eller bestilles som del av
tilhørende innredning, og fargeutvalget er stort.
Servantene lages av keramiske fliser i
porcellanatokvalitet. Materialet har lavt vannoppsug
og er dermed veldig godt egnet til områder med mye
og vedvarende vannsøl. I motsetning til mer porøse
materialer som sement og marmor klarer keramiske
overflater seg helt uten impregnering og dyp rens, og
overflaten får ikke skjolder og flekker.

Mirage Bathmood er en komplett kolleksjon der
både servant og front er laget av keramisk flis. Med
Bathmood kan du få hele innredningen, inkludert
servanten, i samme farge eller velge forskjellig
utførelse på servant og benkeplate. Kolleksjonen har
et utvalg av de vanligste størrelsene, fra 70 cm bredde
og opp til 180 cm på det lengste.
Kronos K-LAB har solide servanter som kan henges
på vegg eller monteres på benkeplate. Sortimentet
tilbyr både enkle og doble servanter med smarte
detaljer og upåklagelig finish. Servantene kan
produseres i alle Kronos´ storformatfliser.

* Utvalget under representerer kun noen av fargene for baderomsinnredning og servanter. Flere farger finnes.

Mirage Norr RR06
Hav
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Mirage Jewels JW12
Statuario Lunensis

Mirage Clay
Karma CL08

Mirage Lemmy LY04
Venom

Mirage Elysian
Gris Catalan EY04

Mirage Bathmood

Kronos K-Lab
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Byggeblokker
Keramikk er ikke bare kledning, det er også
et et produkt du kan bygge vegger med.
Byggeblokker gir deg muligheten til å lage
unike delevegger i vakre farger, med en
tekstur som bryter opp enhver malt flate.
Modulene kan også brukes til mindre
objekter og nisjer.
Italienske Mutina produserer flere forskjellige
typer blokker med og uten glasur.

Hives - 13x22,5x7 cm
Kan monteres i flere forskjellige
mønster. Uglasert overflate.
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Celosia - 20,5x26,5x10 cm
Uglasert overflate.

Brac - 13x22x10cm
Kan monteres vertikalt og
horisontalt. Produseres i fem
farger.

Mistral - 12,5x25,5x12,5 cm
Kan monteres vertikalt og
horisontalt. Produseres i tre
farger.

Bloc - 13x13x10 cm
Hullene kan fylles med tilhørende
sylinder. Produseres i fem farger.
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Peis

Bord

Gi den gamle peisen et løft med nye
fliser. Peisen er et naturlig
samlingspunkt, og den kan med fordel
fremheves ved hjelp av farger eller
tekstur.

Spisebordet er ofte husets samlingspunkt,
og overflaten er i daglig bruk. Bordplaten
bør tåle å bli brukt til måltider, som
leksepult, hjemmekontor og hobbybord.
En keramisk bordplate er varig. Den riper
ikke lett og tåler både varme og søl uten
å bli misfarget. Bordplater kan bestilles på
mål og vil være kvadratiske, rektangulære
eller runde.

Kronos K-Lab

Små fliser, gjerne med relieff eller i 3D,
gir et lekent uttrykk, mens store fliser
gir en peis med et mer robust
utseende. Gigantfliser kan dekke hele
peisen fra gulv til tak med en sømløs
overflate.

Mutina Rombini Triangle white

Flislagte hjørner

Sengegavl

Kolleksjoner med 3D fliser for innvendige og
utvendige hjørner brukes til å kle
tredimensjonale objekter med keramikk.
Flisene kan brukes på sittebenker,
benkeplater, hyller, nisjer, som servant eller
blomsterkasse.

Små fliser, 3D fliser eller gigantfliser, alt kan
fungere som sengegavl. Flisene kan monteres
direkte på veggen, legges i en ramme eller på
en utbygget kasse. Det stilles ingen krav til
fliser til dette formålet og slitasjen er minimal,
så her kan du virkelig boltre deg i hele
sortimentet av fliser.

Ved å bruke små fliser får objektet et fint
grid og ensfargede flater brytes opp av
flisens materialitet. Fugefarger brukes for å
frremheve eller dempe rutemønsteret.

Mosaikken på bildet er en 3D mosaikk
designet av japanske Tokujin Yoshioka. Små
hexagonale fliser vinklet i forskjellige retninger
gir veggen en flott tekstur, og den helmatte
overflaten gir et dempet spill av lys og skygge.

Fargeutvalget av 3D fliser for objekter er
stort, og de keramiske flisene kommer med
både blanke og matte overflater.
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Mutina Din
Bordplate: Kronos Le Reverse

Mutina Phenomenon Honeycomb B Bianco
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Va r me j o r d f a r g e r
o g r o s a n y a n s e r.
5.
4.

6.

3.

1.
2.

1. Quintessenza Marea Alta-Marea Rosa 2. Pavigres Minos Moss 3. Mirage Norr Hav
4. Pavigres P21 Camomilla 5. Pavigres P21 Flamingo 6. Mutina Lane Base Terracotta
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Mirage Norr Vit
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P21

Nye farger!

S tor a rki t ekt seri e
fr a Pa vi gres.

Barro
PC, PP

Jaspe
PC, PP

Roibos
PG, PC, PP

Laranija
PC, PP

Flamingo
PC, PP

Siena
PG, PC, PP

Anis
PC, PP

Dália
PG, PC, PP

Camomila
PC, PP

Abacate
PG, PC, PP

Lua
PC, PP

Naval
PG, PC, PP

Denim
PG, PC, PP

Caril
PG, PC, PP

Louro
PG, PC, PP

Bronze
PG, PC, PP

Mostarda
PC, PP

Pimenta
PC, PP

Olive
PC, PP

Salva
PC, PP

Alecrim
PC, PP

Ameixa
PC, PP

Malva
PC, PP

PC
PP
PG

Glasert, blank veggflis
Glasert, matt gulvflis
Uglasert (vegg og gulv)

P21 er en omfattende kolleksjon av fliser til gulv og vegg, glaser te og
uglaser te. Serien inneholder hele 50 farger og fliser i modulstørrelser
fra 10x10cm til 60x60cm.
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KitKat

Kitkat er betegnelsen på mosaikkfliser i
staver. Mosaikken er dekorativ og flott å
bruke for å bryte opp større veggflater.
Kitkat-mosaikk kan legges i alle husets
rom. Bruk den på kjøkkenveggen, på
badet, som fondvegg eller på peisen.
Flisene gir en flott tekstur og du kan
fremheve eller dempe effekten av fugene
med valg av fugefarge.

Vitra52
Set6.0
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M a r mo r t r e n d er
Trenden med marmorfliser står fortsatt sterkt, og her kan du
se de mer ukjente variantene. Farger, klarere tegninger og
større formater er noen av stikkordene.
Har du hørt om Verde Alpi? Eller Arabescato? Keramiske marmorfliser henter inspirasjon fra natursteinen for
å produsere vedlikeholdsfrie alternativer til alle husets rom. Flisene egner seg like godt til bruk på bad som til
kjøkken, gang, på peisen, som benkeplate eller sengegavl.
Keramiske marmorfliser kommer i alle formater. Fra små mosaikkfliser og hexagon til gigantfliser med rundt
tre meter lengde. Med andre ord kan du fint flislegge hele dusjen, fra gulv til tak, med èn flis, montere flisen
horisontalt som en fugefri backsplash over kjøkkenbenken eller dekke hele pipeløpet.

Mirage Jolie Calacatta Vena Antica JL03
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Mirage Wanderlust Libeccio Antico WA02

Cæsar Anima Nero Atlante
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Mirage Wanderlust Siberian Malachite WA11

41zero42 Pulp Red

Cæsar Anima Ever Magnificent white
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41zero42 Pulp Nero

Mirage Jolie Verde Alpi JL07
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Inspirert av
naturen

3.

2.
1.
1. Pavigres Terrazzo White 2. Mutina Azulej Grigio 3. Kronos Wood Side Nut
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Vitra Miniworx 5x20 Hvit
Foto: Dag Sandven

41zero42 Pixel41 UP
41zero42 Superclassica SCB

VINTAGE FLIS
E

R

8.
9.

7.

5.

6.

4.

3.

1.

2.
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1. Etruria Victoria Caramel Craquelé 2. New Terracotta Portuguese Heritage Régua Farge B029 3. Kaufmann Keramikk Set Tile C 1780 Elfenbein 4.
Adex Studio ADST4072 5. New Terracotta New Modern Marrakesh 6. New Terracotta Portuguese Heritage Parra Farge B029 7. 41zero42 Super61
classica SCB Path Bianco 8. Adex Studio ADST1076 9. Adex Neri ADNE4153

Interiørarkitekt Anette Hokholt

Interiørarkitektens tips om
trender, fliser og baderom.

”Jeg syns det er utrolig gøy
å kunne bruke fugen til å
endre uttrykket på flisene.”

-Da jeg først startet å bruke farget fug, for snart 10 år siden, var det nesten umulig
å få tak i, forteller Anette, interiørarkitekten bak Oslo-kontoret InPlace. Vi fikk være
med å se to av badene hun har designet med kreativ bruk av fliser og fugefarge.

Hva er det beste med jobben din?
Jeg elsker jobben min! Kombinasjonen av å
jobbe med mennesker og det kreative med
interiør er uslåelig. For å kunne levere en god
interiørløsning holder det ikke med en interesse
for interiør, jeg må i dybden på menneskene jeg
skal jobbe for, for virkelig å forstå hva de trenger.
Når det er gjort kan jeg foreslå løsninger, basert
på det DE vil ha, ikke hva jeg syns de skal ha.
Utfordrende, og veldig veldig gøy.
Hvis du kunne velge helt fritt, hva er ditt
drømmeprosjekt?
Drømmeprosjektene er de som starter med en
idé og ender i ferdig prosjekt, der jeg kan være
inne i hele prosessen med alt fra lys, fliser, farger,
planløsning, tegning av møbler, Kjøkken - alt!
Det kan ta flere år, og det gjør at man blir godt
kjent med kunden underveis.

Hvis du skal se inn i krystallkulen for det
neste året, hvor er vi på vei på interiørfronten?
Lite endrer seg på et år, men jeg tror vi vil
fortsette å bruke mye spiler og tre generelt, og
fortsatt tørre å forsiktig fargesette de hvite
veggene våre.
Er det noen av dagens trender som vil holde
seg gjennom de neste årene?
Jeg tror vi vil se tilbake på bruken av spiler som vi
gjør med glassbyggersten fra tidlig 2000 - som et
element fra denne tiden vår.
Ellers tror jeg store fliser er kommet for å bli en
stund. Det er en selvfølge for dem at flisene skal
være minst 60x60 når kundene mine skal pusse
opp badet.

Har du en favorittflis?
Jeg vil heller si at jeg har en favorittfug, for jeg
syns det er utrolig gøy å kunne bruke fugen til
å endre uttrykket på flisene, som på badet jeg
tegnet i Balders gate, med «vanlig» hvit flis og
blå fug. Da jeg først startet å bruke farget fug, for
snart 10 år siden, var det nesten umulig å få tak
i, jeg husker vi måtte spesialbestille en rød fug fra
Italia, og det var på ingen måte gratis. Nå er det
heldigvis mer tilgjengelig.
Hva slags interiør og stil velger vi til hjemmet
vårt i dag?
Vi er blitt litt tryggere på å bruke farger, heldigvis.

Anette drømte om å leve av lidenskapen for interiør og
etablerte InPlace i 2003.
Foto: Sveinung Bråthen
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”

Hva er den mest kreative måten du har brukt
fliser på?
Jeg har helt vanlige folk som kunder og vi vanlige
folk er ikke så kreative i våre egne hjem, vi vil
gjerne ta de trygge valgene og velge løsninger
vi «ikke blir lei av”. Men hjemme hos meg selv
kan jeg ta mer av, så over kjøkkenbenken har jeg
en speilflis lagt i mursteinsmønster med en 1cm
bred rød fug i mellom, det ble ganske kult.

Jeg tror det vil fortsette å
være trendy med store
fliser, og litt mer vågale valg
enn grått på gulvet og hvitt
på veggene.

Hvilke fordeler er det med å bruke en
interiørarkitekt når det skal pusses opp?
Det er mange fordeler. Man får innspill til
løsninger man kanskje ikke ville kommet på selv.
En god interiørarkitekt bruker tid i forkant på å
avdekke behov som man ikke selv ville brukt tid
på om man ikke fikk interiørhjelp. Rent
økonomisk unngår man bomkjøpene, og jeg
opplever stadig at par takker meg i etterkant
for å ha reddet ekteskapet deres. Oppussing er
slitsomt, og av og til trenger man noen som kan
stå støtt i midten og bistå med å ta valgene og
stille spørsmålene som fører til gjennomtenkte
løsninger.
La oss snakke litt om badet. Hvilke
baderomstrender ser du i horisonten?
Jeg tror det vil fortsette å være trendy med store
fliser, og litt mer vågale valg enn grått på gulvet
og hvitt på veggene. Vi tør mer nå enn vi har gjort
på mange år. Heldigvis!
Små baderom kan være en utfordring. Hva
bør vi tenke på når det kommer til fliser og
fargevalg?
Et lite baderom forblir lite om man velger små
eller store flis, så jeg tenker heller at man må lage
et rom det er godt å være i, og spørre seg hvilken
stemning man er ute etter. Skal det være lyst
og fresht, eller mørkt og hulete, eksklusivt eller
lekent.. Så spiller det ikke så stor rolle om det er
stort eller lite.
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Det er mye fokus på på miljø og bærekraft i
dag. Er dette et tema du og dine kunder er
opptatt av?
Jeg er opptatt av å gjenbruke det vi kan. Og
kan det ikke gjenbrukes, så mener jeg at alt kan
selges på Finn.no. Det er ikke alltid man trenger
å bytte ut alt selv om man gjerne vil at det skal bli
nytt og fresht. En ny kjøkkenfront på den gamle
innredningen, eller bare lakkere den gamle, et
malingsstrøk på veggene, ommøblere... Det er
ofte ikke så mye som skal til.

Gulvet er flislag med ceppoflisene Porcelanosa Ceppo Stone i størrelse
80x80 cm. Èn hel flis utgjør dusjsonen i det nedsenkede feltet. Veggene
er holdt i varme nyanser med fliser fra Vitra Pro Color. Hovedfargen heter
Soft brown og sokkelflisen er i farge Tobacco. På veggen bak badekaret
er det innfelt en flis som eieren hadde med seg fra Afrika.

Mange ønsker seg en nøytral stil med tanke
på fremtidig boligsalg. Hvilke grep kan man
gjøre for å skape et spennende, men
nøytralt, baderom?
Velg nøytrale farger på flisen på gulvet, flislegg
de veggene du må flislegge, og mal resten av
veggene (og taket!) i en farge du selv liker. Da kan
neste eier male om og få nytt bad uten å pusse
opp. Både smart og bærekraftig!
Er det noen fallgruver man bør være
oppmerksom på i planleggingsfasen?
Ikke start med oppussingen før du har tatt stilling
til hva du egentlig trenger. Hvor skal håndkledet
henge når du kommer ut av dusjen. Må du ha to
vasker eller holder det med én.. sånne ting.

Sorte baderomsinnredning i tøff kontrast til de varme fargene
på veggene. Gulvflisen med fargede spetter binder alle
fargene sammen.

Hvite, matte veggfliser i 10x30 cm fra serien Vitra Arkitekt. Flisene
er montert i fiskebeinsmønster i hele våtsonen og fuget med en
knall blå fug. De lysegrå gulvflisene i format 60x60 cm er fra
italienske Mirage og heter Glocal GC02 Perfect.
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Dom Kado Clay Cement / Ice Flakes

TIPS!

Sitter du igjen med fliser etter
oppussingen? Ikke kast de!
Noen fliser bør du ta vare på i
tilfelle du må bytte ut en flis på et
tidspunkt, og de du har til overs
kan du bruke til andre ting.

Storformat fliser kan brukes til
bordplater. Finn et passende
understell og legg flisen på
toppen. Flisen kan for eksempel
limes fast med silikon eller annet
egnet lim.

4.

3.

1.
2.

Mindre fliser i størrelser som
20x20 cm kan du bruke som
gryteunderlag. Fest møbelfilt på
undersiden for å gi et mykere
underlag mot bordplaten.
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1. Kronos Terra Crea Calce. 2. Mutina Azulej Estrela Grigio 20x20.
3. Etruria Hex collection Moro. 4. 41zero42 Cosmo Cotto.
Bordben fra Jysk.
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Kronos Terra Crea Corda

Porcelanosa Ice Nebraska Tea

41zero42 Superclassica SCB

Natur og harmoni

Skap et hjem med
varme naturfarger
og tekstur.

Mirage Clay CL01 og CL09

Tekstur og varierte overflater gjør interiøret mer
interessant. Bruk farger for å fremheve elementer og
vegger, eller gå for en dempet og naturlig stil med
ton-i-ton farger.

Cæsar Arthis Vapor
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Cercom Ceppo Di Gres Avorio
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Mutina Pico Argile

Kronos Les Bois Slavonia

Venis Deco Bremen Natural
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Mirage Elysian EY01 Mediterranea

Terrazzo

Overflater som
blir lagt merke til.
Terrazzo gir mange muligheter i utforming av interiør, både
hva gjelder farger og bruksområder. Materialet passer like
godt til både gulv og vegg som til bordplate og benkeplate.
Agglotech SB250

Terrazzo lages av små biter av naturstein som bindes sammen med et
bindemiddel. Bindemiddelet er som oftest sement eller epoxy, og de to gir fliser
med litt forskjellige egenskaper. Bindemiddelet kan fargesettes for å gi oss et bredt
og kreativt sortiment. Chips`ene, de små og ofte fargerike bitene du ser i steinen,
er for det meste knust naturstein i forskjellige typer og størrelser, eller andre
elementer som glass.
Italienske Quarella produserer terrazzo basert på epoxy, og flisene er dermed
tettere enn sementbaserte varianter. Bruksområdene er mange, og terrazzoflisene
blir brukt til alt fra høytraffikerte flyplasser så vel som i private hjem.
Agglotech produserer sementbasert terrazzo i en moderne veneziansk
stil. Terrazzoflisene kommer i både små og store formater og i et generøst utvalg
farger.

-Agglotech SB124

Agglotech REG2965

Agglotech SB250
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Agglotech SB250
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Agglotech SB210 Murano

Cæsar

Autore Rivoli

White glossy

Ligh Green

Black glossy

Dark Green

Light Blue

Rose glossy

Autore

Dark Blue

Keramisk terrazzo er det perfekte valget når du ønsker
terrazzo på badet. Flisen har alle kvalitetene til
hardbrente, keramiske fliser og er også et solid
alternativ til kjøkken, uteområder og gulv med høy
trafikk.

Red glossy

Kolleksjonen Autore produseres i fire farger og i
størrelser fra 30x60 til 120x120. Flisen er rettskjært og
kan legges med smale fuger. Velg gjerne en fugefarge
som matcher flisen for et rolig uttrykk.

Mutina

DIN

DIN er en modulserie inspirert av
etterkrigstidens arkitektur i Berlin.
Flisene er designet av den tyske
kunstneren og designeren Konstantin
Grcic for Mutina, og baserer seg på
modulære formater som kan settes
sammen i forskjellige rutemønster.
Kolleksjonen består av fire formater og
åtte farger, i tillegg til seks spesialstykker
for innvendige og utvendige hjørner. Kle
inn vegger, gulv og objekter med et og
samme produkt, fra hjørne til hjørne.
Autore Trevi

Quintessenza

Pavigres

Confetti

Confetti er inspirert av venetiansk terrazzo, har en
helmatt overflate og kommer i ett format: 18,6x18,6.
Fargerike spetter gir interiøret et lekent piff.

Coastland
Coastland produseres i fem farger. Overflaten er
matt og svakt sjattert med små, diskrèt spetter.
Flisene kan leveres med to forskjellige overflater:
Matt (R10) og Hammered (R12c).
Coastland fås i formater fra 29,7x59,7 cm til
59,7x119 cm, i tillegg til et utvalg av mosaikkflis
med kvadratiske og rektangulære former.

Nero Petrolio

Nero Grigio

Nero Multicolor

Bianco Petrolio

Bianco Beige

Bianco Cotto

Bianco Grigio

Anthracite
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Bianco Multicolor

White

Greige

Beige

Black

Khaki
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N a t u r en s e g e n
t e r r a zz o

Les mer om
ceppofliser

Keramiske fliser
inspirert av
oksidert metall

Mirage Bathmood Lemmy LY01
Mirage Norr RR09

Ceppofliser har et særegent mønster og betegnes
gjerne som naturens egen terrazzo. Flisene er
spesielt godt egnet på gulv, og du får en
takknemlig overflate der ikke alt av skitt vises.
Flisene krever heller ingen vedlikehold utover
normal rengjøring og vil holde seg fine år etter år.
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Mirage Lemmy LY05
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Buzon
Bruk av pidestaller til utendørs gulv har mange
fordeler. Monteringen gjøres raskt og enkelt uten
bruk av lim og fug, og du får et stabilt gulv som
tåler høy belastning. Pidestallene kan justeres for å
korrigere for fall på inntil 5% og finnes i høyder fra
15-955mm.
Buzon-systemet er laget med et høyt innhold av
resirkulerte råvarer, og selve pidestallen er 100%
resirkulerbar. Den solide komponenten tåler norske
forhold godt, og for væreharde områder finnes det
sikringsmekanismer som holder flisene på plass
også under kraftig vind.
20mm keramiske fliser har en høy egenvekt og
ligger stødig på pidestallen. Glippen mellom flisene
(”fugebredden”) gir god avrenning for
overflatevann og gjør det samtidig mulig å løfte
vekk flisene for inspeksjon av underkonstruksjonen.
Systemet kommer med en stor andel ekstrautstyr
slik at du kan legge fliser helt inntil vegger, lage
nedkanter og trapper eller legge fliser med
forskjellige lengder.

Te r rasse og u te o mr å er

Kombinasjonen av
pidestaller og 20mm tykke
fliser gir et stabilt og
vedlikeholdsfri tt gulv til
ditt uteområde.
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Buzon
Se hvordan du flislegger en
terrasse med Buzon-systemet.

79

20mm keramiske fliser
til utendørs bruk.

*Det finnes et stor t utvalg av 20mm fliser.
Se det komplette sor timentet i din nærmeste FagFlis-butikk.

Mirage Norr Farge RR05

Grespor Glade Park Branco

Vitra Cardostone Grey

Cercom Ceppo Di Gres Avorio

Mirage Quarziti Waterfall QR03

Cæsar Portraits Versilia

Mirage Mashup Block MP03

Cæsar One Ground

Vitra British Stone Grey
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Mirage Quarziti River 20mm
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D ype farg er
for en l un o g
e kskl usi v s t i l .

Kronos Terra Crea

Serenissima Costruire Metallo Ruggin
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Cæsar Anima Futura Unique Black

83 G rey
V i tra M armori

TE K1 7 s e tte r k r av t i l ut f o rmi ng a v
ba de rom og om fat t er bå de t ekni ske
og p ra k ti s k e l øs n i nger.
Teknisk byggeforskrift 2017, kjent som TEK17, er en forskrift som beskriver teknisk
standard i private- og næringsbygg. Forskriften setter krav til hvordan et bygg skal
utformes og omfatter både tekniske og praktiske løsninger. TEK17 gjelder for
nybygg og renovering i eksisterende bygg, og vil være gjeldende når du skal
renovere badet.

§13-15
For dusjsonen må minst én av følgende
preaksepterte ytelser være oppfylt:
A : Fall på minimum 1:50 til sluk i et område på
minst 0,8 meter ut fra sluket dersom dusjen er rett
over sluket. Om dusjen ikke er rett over sluket, må
det i tillegg være fall på minimum 1:50 fra og med
dusjens nedslagsfelt og til sluket.
B : Fall på minimum 1:100 til sluk i dusjens
nedslagsfelt der nedslagsfeltet er nedsenket i
gulvet med minimum 10 mm. Vær oppmerksom
på at det kan være krav om trinnfri dusjsone etter
§ 12-9.
C : Fall til sluk på minimum 1:100 på hele gulvet,
det vil si også utenfor selve dusjsonen.
I tilfelle lekkasje skal det også være minimum
15mm oppkant i døråpningen.

Hvordan kan kunden være trygg på at et bad er
bygget i henhold til TEK17?
Det viktigste momentet er å benytte profesjonelle
til arbeidet og å bestille et bad iht TEK17. Gjør
forarbeidet med å sjekke at bedriften er en
godkjent våtromsbedrift eller murmester. Sjekk
gjerne med gode referanser. Når badet er
ferdigstilt skal du få FDV dokumentasjon på badet.

Reidar Dilling er utdannet murmester og har 35 års
erfaring i yrket. Han har arbeidet som entreprenør og
prosjektleder for alle typer mur- og flisarbeider. I dag er
han engasjert av FlisFram AS for å drifte FagFlis-skolen, i
tillegg til å drive rådgivning innenfor mur- og flisarbeider.

Hvorfor er det viktig å bygge et våtrom ihht
TEK17?
TEK 17 er lovbestemt og sikrer deg et tett og
velfungerende baderom. Ved å følge forskriften
vil du sitte igjen med et våtrom som du kan være
trygg på at varer lenge og at rommet holder en
god standard, spesielt med tanke på den delen av
konstruksjonen som ikke er synlig på et ferdig bad.
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Kan jeg legge store fliser på gulvet og allikevel
tilfredsstille kravene til fall mot sluk?
Ja, dette er fullt mulig. Med god planlegging kan
badet bygges med ensidig fall, altså at gulvet
heller jevnt en vei. Utfordringen er i dusjsonen hvor
fallet er større, og her har det kommet mange
gode løsninger de senere årene. Du kan med
fordel velge mindre fliser i dette området, for
eksempel 10×10, 5×5 eller annen mosaikk. Velger
du store fliser må du ha ensidig fall også i dusjen.

Det er viktig å snakke med håndverker om
størrelsen på flisene før arbeidet igangsettes da
støping av gulv må utføres noe annerledes for
store fliser.
Kan jeg bruke alle typer sluk og slukrister?
Ja det kan du, så fremt det er et godkjent sluk.
Husk å snakke med håndverker om hvilket sluk du
ønsker deg tidlig så dette kan planlegges i god tid
før gulvet støpes. Plassering av rør og høyde på
støp vil variere med type sluk.
Får jeg godkjent badet mitt om det ikke er
bygget etter TEK17?
Nei. Den eneste måten å få et godkjent våtrom er
ved å følge forskriften. Velger du å ikke følge
denne risikerer du å få et baderom som ikke
fungerer slik det skal. Det kan også by på
problemer ved videresalg eller forsikring.

Hva defineres som våtrom og våtsoner?
Bad, dusjrom og vaskerom defineres som våtrom.
Våtsoner er områder med en større
vannpåkjenning, som for eksempel dusj, rundt
badekar og servant. Gulv er alltid en våtsone. På
små baderom under 4kvm defineres hele rommet
som våtsone.
Hvilke funksjonskrav gjelder for et privat bad?
Den viktigste funksjonen på et bad er å lede
bruksvann riktig vei, altså ned i sluket. Vi har oftest
flere vannpunkter på våtrom som dusj, servant,
vaskemaskin og toalett. Alle disse punktene har
potensiale for lekkasje, og det er viktig at vannet
ledes mot sluket fra hele rommet slik at det ikke
havner i rommet ved siden av. For å tilfredsstille
disse kravene finnes det flere preaksepterte
løsninger:
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P21 Roibos

Røft og
dempet.

Fliser med ujevn over flate
gir liv til gulv og vegg når
lys og skygge får spille
med. Velg matt over flate for
en dempet stil.
41zero42 Gap Nero

Belgiske fliser
med historiske
mønster.

P21 Mostarda

P21 Denim

P21 Louro

Revoir Paris George Bleu 20x20

Revoir Paris er en belgisk produsent av fliser med historisk preg.
Sor timentet er stor t med intrikate mønster og nøye utvalgte farger på
rettskjær te, matte fliser.

86 Oleum 20x120
Cæsar Arthis
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Etruria Hex Collection

Klassisk mønster

Etruria Hex Collection.
Gjennomfargede, matte fliser med
et fargekar t som har bestått
tidsprøven.

Etruria Hex collection

Åttekantede fliser med tozzett er et klassisk
mønster som like gjerne brukes i gangen som
på kjøkkenet. Flisene på bildet er i
gjennomfarget porcellanatokvalitet og kan
brukes på alle typer gulv og vegger. Med fliser
fra Etruria eller TopCer kan du selv velge
fargekombinasjon på mønsteret for å skape din
helt egen unike stil.
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VINTAG E

P21 Camomilla

P21 Caril

P21 Olive

Quintessenza Modulo Mattone
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#følg os s

Tre n ge r du m e r
inspira sjo n ?

I kke gå g l i pp av mengd er med insp irere n d e in te r iø r, n yh e te r o g
t i p s . Du f i nner o ss på Facebook , Inst ag ra m o g P in te re s t .

FACEBOOK
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INSTAGRAM

PINTEREST

M
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