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Ett kakelvaruhus 
fyllt av inspiration



Vardagslyx kan vara att få stiga in i ett fräscht badrum på morgonen, 
känna de varma kakelplattorna under sina bara fötter, förnimma 
doften av lavendel, uppleva den sköna strävheten från en nytvättad 
handduk mot huden och få en stunds meditativt lugn.

Från idé 
till verklighet



Badrummet - vanligtvis det första vi möter 
när vi stiger upp på morgonen, och den sista 
platsen vi besöker innan vi går och lägger 
oss. Näst efter ett harmoniskt sovrum och  
en bra säng, är badrummet en plats för  
lugn och avkoppling. 

Din idé – vår erfarenhet 
Är det äntligen dags att renovera badrummet? I så fall har du förmodligen 
redan inspirerats av miljöerna i olika badrumskataloger och har en idé om 
hur ditt blivande badrum ska se ut. På Lunds kakelvaruhus har vi många 
års erfarenhet av att renovera badrum. Alldeles säkert har vi redan reno-
verat ett, just i ditt område. Vi färdigställer nämligen, i snitt, ett badrum 
varje dag året runt. Enbart i Lund och dess närhet. 
 Våra duktiga medarbetare kan lotsa dig genom alla de val av keramik som 
finns på marknaden, ge dig rekommendationer utifrån dina förutsättningar 
och förslag på hur du kan designa ditt badrum, så det blir som du vill ha det. 

En helhetslösning...
Har du mardrömmar om renoveringar, erfarenhet av att det tar lång tid 
och att det är stökigt? Det behöver det inte vara. Hos oss kan du beställa 
hela arbetet – från nedmontering av toarullen till upphängning av hand-
dukarna. Du behöver inte kontakta en elmontör för att flytta belysningen, 
eller en rörläggare för att montera inredningen. Vi fixar det genom våra 
kontakter, och du har en och samma kontaktperson hos oss under hela 
renoveringen. 
 Du kan också vara säker på att du får ett arbete som är riktigt utfört 
och som håller under lång tid. Vi är nämligen certifierade montörer och 
medlemmar i Byggkeramikrådet. Du får tio års garanti på tätskiktet och 
ett kvalitetsdokument efter arbetets slut.

... eller enbart arbetet...
Även om du har hittat kakel, klinker eller badrumsinredning någon  
annanstans, så är du välkommen att kontakta oss ändå.  
Vi införskaffar gärna monteringsmaterialet  
och gör hela renoveringsarbetet 
åt dig i alla fall. Vi vill dock gärna få 
möjlighet att offerera andra butikers 
material, eftersom vi samarbetar med de 
flesta leverantörer inom kakel, klinker 
och badrumsinredningar. Så känn dig inte låst 
vid vårt utställningsmaterial.

... eller enbart keramiken
Du kanske vill renovera själv, eller har en byggare, 
som du trivs med. Vi kan ändå bistå med rekom-
mendationer vad gäller val av material och 
kakel. Hos oss finns ett stort kvalitetssortiment 
till konkurrenskraftiga priser. Och vi tar gärna 
kontakt med din byggare, så att dina val fungerar 
med badrummets förutsättningar.  

Kort sagt, oavsett om du köper ett helhetskoncept, bara 
arbetet eller bara keramiken från oss, så kan vi garan-
tera kvalitet, ett bra pris, garanti på vårt arbete och en 
smidig arbetsgång. Välkommen in till oss i butiken för 
att ta första steget till en vardagslyx du är värd.

Så fungerar det

1

3
4
5
6
7
8
9
10

Hur ser ditt drömbadrum ut? Kanske har du en tydlig 
idé om vilket kakel, vilka färger och funktioner ditt 
badrum ska ha. Vi hjälper dig förverkliga din dröm.

Din idé 

Vi räknar på din renovering och återkommer med en 
skriftlig offert inom en vecka. Badrumsinredningen 
offereras separat.

Vi offererar

Vi redigerar offerten efter dina ev justeringar och, om 
det behövs, åker hem till dig och ser över ditt nuvarande 
badrum. Vill du, så beställer du bara delar av offerten. 

Du beslutar

Vi bokar ett personligt möte, går igenom din 
beställning och bokar önskat start- och slutdatum. 
Ordern fungerar även som ett arbetsunderlag.

Vi lägger en order

Vi kommer på avtalad tid, etablerar skydd och pluggar 
befintlig utrustning. Det gamla badrummet rivs ut och 
det nya monteringsmaterialet levereras.

Vi etablerar och river ut

Vi förbereder underlaget med de åtgärder som  
krävs för el, VVS och plattsättning för att få ett  
korrekt underarbete.

Vi förbereder underlaget

Tätskikt monteras på golv och väggar. Därefter 
kaklas badrummet. Samtala gärna med vår 
montör på plats.

Vi monterar keramik

Nu är det dags att montera inredningen. Rörläggaren 
kontaktar er för information om var ni vill ha knoppar, 
krokar och inredningar. 

Vi monterar inredningen

Elinstallationer monteras. Till sist utförs, 
beroende på din beställning, målning och 
montering av lister och foder. 

Vi gör slutfinish

2 Kom till oss i vår butik. Vi kan rekommendera och 
hjälpa dig hitta den typ av kakel, klinker och inredning 
som passar dig och dina behov.

Idén blir till ritning



Lunds kakelvaruhus är en rundvandring i kreativt tänkande. Här får du 
inspiration och idéer till hur du ska förverkliga ditt eget drömbadrum.

I vår butik möts du av färdiga miljöer som är uppbyggda så att du kan se precis hur du 
kan kombinera material, färger och detaljer. Du får inspiration till ditt badrum, oavsett 
om du är ute efter en helhetslösning eller bara få en känsla för olika material, färger 
och former. Här kan du se och uppleva olika stilar av kranar, tvättställ, badkar, duschar, 
kakel eller klinker. Kort sagt så finns här något för alla smaker och skiftande prisklasser.

Ett helt kakelvaruhus
– fyllt av inspiration



Öppettider: vardagar 09.00-18.00, lördagar 10.00-14.00.
tel 046 211 21 16, fax 046 211 21 19. 

info@lundskakelvaruhus.se, www. lundskakelvaruhus.se

LUNDS
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Riv av sidan längs perforeringen och ta m
ed till Lunds K

akelvaruhus!

q 1-plan q1,5-plan Byggår på huset........................
qLägenhet  Byggår..................... Våning.............. Hiss qJa qNej

Badrummet finns qUppe  qNere
Golv  qBetong qTrä
Kall-/varmvattenrören är:
qSynliga (går längs vägg)  qDolda (i vägg)

Typ av vägg (bakom ytskikt) i det befintliga badrummet:
qBetong qMurad vägg qGipsskivor qAnnat qVet ej

Badkar   qFinns
Dusch   qFinns
Handdukstork el  qFinns
Handdukstork vatten  qFinns
Plastmatta golv/vägg  qFinns
Hel eller halvkaklat  qFinns

Formulär  
för offert 
på montage

Befintligt badrum sett uppifrån Önskat badrum sett uppifrån

Information om mitt befintliga och nya badrum

Information

Väggyta ......................................................................................................

Golvyta ......................................................................................................

Takhöjd ......................................................................................................

Omkrets ....................................................................................................

I offerten räknar vi inte in badrumsinredningar så-
som porslin, kranar mm. Det får du en separat offert 

på. Om du är osäker på valet av keramik räknar vi 
en shablonmässig kostnad på 200:-/m2 på kakel och 

klinker för att få en nära komplett offert.

För dig som köper en helhetslösning eller 
enbart arbetet hos Lunds kakelvaruhus:

Kontakt på Lunds kakelvaruhus

qThomas                                                 qFredrik S

qStefan                                                     qCalle

qFilip                                                         qPeter

qValeria                                                    qAnnan ...............................

Befintligt utrymme Önskar offert på

Kund

Namn .........................................................................................................

Adress ........................................................................................................

Postnr.........................................................................................................

Ort ..............................................................................................................

Lev.adress ..................................................................................................

Tel ...............................................................................................................

Mobil..........................................................................................................

E-post ........................................................................................................

/
/

Övrig info/Önskemål               Övrig info/Önskemål

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

......................................................................................

Kakel/Klinkers golv och väggar qÖnskas
Golvvärme el   qÖnskas
Spotlights i undertaket  qÖnskas Antal............
Tvättmaskin installation qÖnskas
Torktumlare installation  qÖnskas
Handdukstork i el  qÖnskas
Handdukstork vatten  qÖnskas
Målning av tak  qÖnskas
Målning lister och fönster invändigt qÖnskas
Dusch  qÖnskas
Badkar  qÖnskas



Öppettider: vardagar 09.00-18.00, lördagar 10.00-14.00.
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KAKELVARUHUSMaterial-

information för  
dig och din byggare

Kund

Namn .........................................................................................................

Adress ........................................................................................................

Postnr.........................................................................................................

Ort ..............................................................................................................

Lev.adress ..................................................................................................

Tel ...............................................................................................................

Mobil..........................................................................................................

E-post ........................................................................................................

OBS! Detta underlag utgör ej någon beställning. Detta är er minnesanteckning inför kommande beställning från dig eller din byggare.  
Vanligtvis lägger byggaren materialordern om du inte utför renoveringen själv.

Art nr Benämning Pris/kvm/st

Kontaktperson på Lunds kakelvaruhus

Namn .........................................................................................................

E-post ........................................................................................................

Vägg Golv
Sättningsförslag

Byggare

Namn .........................................................................................................

Tel ...............................................................................................................

Mobil..........................................................................................................

q Lunds kakelvaruhus tar kontakt med en byggare

Fogfärg vägg................................ Fogfärg pelare ......................................... Fogfärg golv...................................................................................................

För dig som endast vill köpa material hos Lunds kakelvaruhus:

Riv av sidan längs perforeringen och ta m
ed till Lunds K

akelvaruhus!



1. Förbered underlaget 
Töm rummet på all inredning. Avlägsna 
matta, tapet och alla limrester. Vid behov, 
förstärk underlaget med gips. OBS! Byt all-
tid till godkänd golvbrunn och skivmaterial. 
Anpassa VVS och elinstallationer.

2. Montera värmegolv
Prima underlaget för att få vidhäftning för 
flytspackling. Se till att värmekabeln inte 
läggs under golvmonterade inredningar.

3. Flytspackla
Hindra flytspacklet att rinna ut med flyt-
remsa runt kommande fall och tröskel.  
Ta bort flytremsan och spackla mer lokalt 
fall med annan typ av spackel.

4. Montera tätskikt
Prima underlaget, golv och väggar för att få 
vidhäftning med tätskikts-system. Skarvar 
och genomföringar förseglas med olika 
typer av marschetter och remsor.

5. Kakla golv och väggar
Börja lägg plattorna vid golvbrunnen och 
forsätt ut mot väggarna. Montera väggarna 
före golvet. Använd fogsnöre eller fogkryss 
för att få jämna fogbredd. Montera väggar 
med 6 mm fixkam och 8-10 mm fixkam  
för golvet.

6. Foga
Foga diagonalt över plattorna med gummi- 
och fogspackel. Lämna inga fogrester kvar 
på plattorna eftersom det inte går att få bort 
när det torkat. OBS! Flexibelt fogspackel 
kan bränna mycket fort!

7. Dra silikon
Silicon har inte med tätskiktet att göra utan 
läggs på för att dölja golv- och väggvinklar 
samt eventuella sprickbildningar i hörnor.

8. Genomföringar för montage av inredning
Borrmaskin och installationsborr räcker  
för mindre hål i kakelplattor. Sätt en tejpbit 
på plattan så kanar inte borret omkring. 
Montera silicon i hålet före och efter att 
pluggen monteras.

Nio enkla steg 
för dig som 
vill kakla själv

Att tänka på 
vid planering 
av nytt badrum
•  Handla kakel där du får support i avseende på val av 

material, tekniska lösningar och garanti.

•  Det är dina idéer som ska vara utgångspunkten i valet. 
Det är viktigt eftersom ditt kakelval ska ligga till grund 
för många års njutande.

•  Välj inte större plattor på golvet än 20x20 cm eftersom 
det då blir svårt att få ett snyggt fall vid golvbrunnen.

•  WC-stolsavlopp är för det mesta svårt att flytta, medan 
vaskavloppet och golvbrunnen i princip kan placeras 
var som helst. Det beror på att dessa avloppsrör är 
betydligt mindre.

•  Helglaserade plattor är enklare att underhålla och  
behöver inte behandling.

•  Välj ljusa väggar och mörka golv. Det gör att badrummet 
känns större.

•  Fogfärgen kan vara en viktig fråga. Det finns fler färger 
än bara vitt och grått. Vår rekommendation är att välja 
en mörkgrå färg till golvet och en ljusgråare nyans till 
väggarna.

•  Välj en byggare du litar på, som har goda kunskaper och 
ett långsiktigt tänkande.

Fler tips hittar du på www.lundskakelvaruhus.se
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Trygghet 
–lång tid efter att  

jobbet är utfört
På Lunds kakelvaruhus får du 10 års garanti 
på tätskiktet. Vi är certifierade montörer 
och medlemmar i Byggkeramikrådet.  
Vi överlämnar ett kvalitetsdokument  
efter färdigställd entreprenad.
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Fem bra  
anledningar  
att välja oss

LUNDS
KAKELVARUHUS

1. Helhetslösningar 
Vi har ett brett sortiment med kakel 
och klinker med tillbehör. Vi kan ta 
hand om hela din renovering och via 
oss kan du köpa ett komplett nytt 
badrum - från idé till verklighet.

2. Kvalitet till konkurrenskraftigt pris. 
Vi kan erbjuda kvalitetsprodukter  
till ett konkurrenskraftigt pris.  
Det beror på att vi, sedan många  
år, har goda relationer och sam-
arbeten med ledande leverantörer  
i Sverige och Europa.

3. Garanti 
Vi garanterar att du väljer ett tryggt 
sätt att renovera ditt badrum på. 
Våra montörer är certifierade och 
medlemmar i plattsättarnas bransch-
organisation PER. Vi lämnar också 
10 års garanti på tätskiktet.

4. Bred erfarenhet 
Vi har bred erfarenhet och många 
referensjobb. Sannolikt även i ditt 
område. Våra montörer är ett sam-
mansvetsat gäng som med glädje 
levererar enligt era förväntningar. 

5. En kontaktperson 
Du har bara en kontaktperson under 
hela badrumsrenoveringen, från 
start till mål. Det gäller även om vi 
förmedlar allt hantverk, el, VVS, 
snickeri, måleri och plattsättning.

6. Certifikat 
Vi är certifierade montörer och 
medlemmar i Byggkeramikrådet. Vi 
överlämnar ett kvalitetsdokument 
efter färdigställd entreprenad.

Butik med showroom för kakel, klinkers och inredningar.  
Traktorvägen 19, Lund, rakt över Miljöstationen (Sysav) på Gunnesbo.


