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Kakelspecialisten är Sveriges ledande aktör när det avser att erbjuda och leverera 
högkvalitativa keramiska plattor, tätskiktssystem, underlagsprodukter m.m. till badhus, 
pooler, wellness och spa-anläggningar. Projekten kan vara allt från nyproduktion eller 
renovering av publika sim- och tävlingsanläggningar, äventyrsbad, relaxavdelningar 
på hotell m.m. till t.ex. pooler i hemmamiljö. 

Projekt av denna typ är med sina olika krav på design, funktion, miljö och hållbar-
het ofta helt unika. De kan således vara utmanande och ställer ofta stora krav på 
byggbeskrivningar, kompletta systemlösningar, lämpliga produkter och noggrannhet 
under entreprenadprocessen. Det är där vi på Kakelspecialisten kommer in. Vi erbju-
der stöd, rådgivning och levererar marknadens för det specifika projektet mest lämpa-
de produkter.    

Kakelspecialisten besitter lång erfarenhet och djupa kunskaper inom just dessa typer 
av projekt. Våra specialavdelningar Kakelspecialisten Projekt och Kakelspecialisten 
Teknik består av kompetenta team med kunniga medarbetare. Kakelspecialisten är 
därför en pålitlig och uppskattad samarbetspartner till såväl byggherrar, arkitekter, 
konstruktörer som entreprenörer under hela projekterings- och byggprocessen. I alla 
dessa faser står vi till förfogande med våra särskilda kunskaper och noggrant utvalda 
systemlösningar och produkter.

Genom åren har Kakelspecialisten samarbetat i och levererat produkter till ett stort 
antal projekt av denna karaktär. Det i sin tur har resulterat i många nöjda kunder och 
användare samt en stor mängd vackra, funktionella och hållbara referenser. Alla dessa 
referenser utgör ett slags empiriskt CV för Kakelspecialistens projektverksamhet och är 
lite av våra ´visitkort´.

Kakelspecialisten samarbetar med och levererar produkter från världens ledande och 
mest erkända varumärken och tillverkare av poolklinker, tätskiktssystem, fäst- och fo-
gmassor. Vi kompletterar dessa produktgrupper med bl.a. underlagsmaterial för särskil-
da design- och konceptlösningar till pool-, wellness- och spaanläggningar.               

Framsidan: Barnpoolen i Sundbybergs simhall. Kakelspecialisten har levererat klinker, mosaik, Wedi-designlösning och Sopro 
systemlösningar. Konstnär Backa Carin Ivarsdotter.

Sidan till vänster: Privat poolhus med specialsågad klinker i fiskbensläggning. Kakelspecialisten har levererat klinker och Sopro 
systemlösningar. Arkitekt Claesson Koivisto Rune. Fotograf: Åke E:son Lindman



TEKNISK SUPPORT



KAKELSPECIALISTENS TEKNIKAVDELNING
Kakelspecialisten har sedan många år tillbaka en teknisk 
avdelning och support med syfte att hantera allt som har 
med teknik att göra, främst med tonvikt på tätskikt, fäst och 
fog. Exempel på det kan vara framtagande av bygghand-
lingar, arbetsbeskrivningar, detaljritningar, utbildning, 
framtagande av monterings- och produktanvisningar, 
arbetsplatssupport, materialdemonstrationer och diverse 
provningar av material och system hos provningsinstitut

POOLER, SIMHALLAR OCH BADANLÄGGNINGAR 
Många gånger kan det vara svårt för dig som arkitekt, 
projektör eller byggare att ha exakt kunskap om vilka sys-
tem eller produkter som ska väljas in i en badanläggning. 
Samtidigt har beställaren krav på en anläggning som un-
der lång tid fungerar utan problem och kan byggas på 
kort tid. Här kan Kakelspecialistens tekniska support bistå 
alla led med råd om hur projekten kan genomföras på 
bästa sätt. Samarbetspartner är Tyska fäst- och fogtillver-
karen Sopro Bauchemie, som är störst i Europa på ba-
danläggningar med tusentals referenser som garanti för 
fungerande system.

HUR GÅR DET TILL NÄR KAKELSPECIALISTENS 
TEKNISKA SUPPORT BLIR INBLANDADE I ETT 
POOLPROJEKT?
Efter kontakt och inbjudan till ett projekt görs en första 
projektering av en tekniker från Kakelspecialisten. I denna 
projektering tar man hänsyn till alla typer av risker som 
kan uppstå i en badanläggning. Vi ser till att alla ingåen-
de detaljer (där risk för läckage finns) får en egen separat 
anvisning om hur tätning ska utföras. Denna anvisning kan 
användas av arkitekten, projektören eller konstruktören att 
föra in på gällande ritningar. Viktigt är att i ett tidigt skede 
veta vilka ingjutningsdetaljer som ska finnas i poolen.

I samband med detta framställs en byggbeskrivning gäl-
lande kakel, klinker och tätskikt som även den kan föras 
in i projektets handlingar och ligga som underlag för of-
fertförfrågan eller liknande. I denna byggbeskrivning be-
skrivs alla grundkrav (betong, bruk, skivmaterial, material-
val o.s.v.) som gäller för en fungerande anläggning. Även 
kontrollmetoder finns med i dessa handlingar och som är 
avgörande för projektets tidplan.

När väl sen projektet drar igång ser tekniksupporten till 
att de som ska utföra arbetet har rätt kompetens och det 
genom att utbilda personalen både teoretisk och praktisk 
för just detta projekt. På det här sättet säkerställs att alla 
inblandade har rätt kompetens för att utföra ett felfritt pro-
jekt. 

EMPIRISKA METODER
Med tusentals badanläggningar i bagaget har Sopro ut-
vecklat system för så gott som alla tänkbara situationer 
som kan tänkas uppkomma i en badanläggning och det 
här är något ni ska dra fördel av. Självklart bygger me-
toderna på att förutsättningarna är rätt och det är därför 
Kakelspecialistens tekniksupport är med er från dag ett. Stefan Wodsten och Mattias Pallard från Teknikavdelningen är på 

plats på Munktellbadet, Farsta simhall och Sundbybergs simhall.

TEKNISK SUPPORT



Kakelspecialisten är en stolt samarbetspar-
tner med tyska Buchtal. Buchtal är värl-
dens ledande tillverkare av högkvalitativa 
keramiska plattor (poolklinker) och till det 
kompletta systemlösningar för badhus, 
pool, wellness & spa. 

Med sin produktion, design- och tekniku-
tveckling i Tyskland levererar Buchtal sina 
poolprodukter sedan många år till projekt 
i alla värdsdelar. Internationellt uppgår 
antalet referensprojekt till tusentals och i 
Sverige är Buchtal det mest erkända och 
uppskattade varumärket av såväl föreskri-
vare som entreprenörer. 

Buchtal arbetar genomgående med 
systemlösningar för bland annat pool, 
där allt är modulärt och innehåller alla de 
specialbitar som behövs för stora siman-
läggningar, hela badhus och privata 
pooler. 

Kakelspecialisten Projekt kan tillsammans 
med Buchtal hjälpa dig med ditt pool-
-projekt och utifrån en ritning och förelså 
lösningar, plattor och specialbitar utifrån 
just ditt projekt.

POOLKLINKER

Alla bilder är Buchtals egna referenser.



CROMA POOL





Här är exempel på tre olika poolsytem från Buch-
tal som passar olika typer av pooler. För mer in-
formation om ingående komponenter och funktion 
kontakta Kakelspecialistens projektavdelning.

1. System Bamberg 
Stor överflödeskanal. Lämplig för olika typer av 
pooler, fritids- och äventyrsbad, termalbad och 
utomhuspooler. 

2. System Finnland 
Sluttande strandliknande poolkant, täckt kanal. 
Speciellt lämplig för sport- och tävlingspooler, 
fritids- och äventyrsbad. Utomhuspooler.  

3. Sytsem Wiesbaden 
Stor överflödeskanal. Lämplig för olika typer av 
pooler, fritids- och äventyrsbad, termalbad och 
utomhuspooler. 

POOLSYSTEM

1. 2.

3.

Bilder: Buchtal



KRONOBERGSBADET I STOCKHOLM
Poolklinker från Buchtal och Sopro systemlösningar





Keramiska plattor passar utmärkt i övriga utrymmen 
som t ex. omklädningsrum och toaletter i bad- och spor-
tanläggningar. Kakelspecialisten erbjuder ett stort sorti-
ment av lämpliga plattor för denna typ av utrymmen 
bl. a. från Buchtal.

OMKLÄDNINGSRUM 

Omklädningsrum
på SATS Slakthuset

Offentlig toalett
på Friends Arena

Buchtal



OMKLÄDNINGSRUM 

Nyhet: serie Shade Cut



FÖR POOL, SPA OCH WELLNESS

Kakelspecialisten är representant i Sverige för Sopro Bauche-
mie, en av Europas ledande tillverkare av produkter inom tät-
skiktssystem, fäst- och fogmedel för plattsättning. Sopro erbjuder 
kompletta systemlösningar för alla typer bad- och poolanläggnin-
gar, wellness- och spaprojekt. I Sopros breda sortiment återfinns 
alla nödvändiga specialprodukter som behövs för grundarbeten, 
ev. reparationer, tätskiktsarbeten och plattsättning i den här arten 
av projekt. 

Slutresultaten blir pool-, wellness- och spa-anläggningar som är 
täta, hållbara och funktionella under lång tid. Sopro´s referen-
sprojekt uppgår till tusentals, finns spridda över hela Europa och 
utgör en bevisbank för kvalité och funktion över tid.   

Exempel på Kakelspecialistens referenser när det gäller publi-
ka simhallar med Sopro systemlösningar är Nacka Rehab, 
Loka Brunn, Centralbadet, Farsta simhall, Tyresö Aquaarena, 
Sundbybergs simhall, Kronobergsbadet, Munktellbadet, Hjor-
tenbergsbadet, Järfälla simhall, Åkeshovs simhall m.m.

SYSTEM
LÖSNINGAR

Kronobergsbadet, Pool- & Plattentreprenad AB



Hjortenbergsbadet i Nyköping, Interoc AB Sundbybergs simhall, Interoc AB



Med service och produkter från tyska Wedi kan Kakelspecialisten erbjuda unika design- och konceptlösningar till alla 
typer av pool-, wellness- och spaprojekt. Möjligheterna är i princip oändliga och lämpar sig väldigt väl för att t.ex. 
bygga pooler med runda former, sittbänkar, olika wellness- och bastulösningar. Fördelerna med konceptlösningar från 
Wedi är stora och många. Till exempel lätta konstruktioner, enorma designmöjligheter, ett stabilt och våtsäkert underlag 
för keramisk beklädnad m.m. Barnpoolen i Sundbybergs simhall är ett exempel på en referens med en Wedi lösning.

Tillverkning sker helt utifrån önskemål och ritningar från aktuell arkitekt och/eller designer. Med andra ord så kan du 
skapa helt unika lösningar för det specifika projektet. Förutom egendesignade konceptlösningar har Wedi färdiga 
moduler för ångbastu, liggstolar, duschar, bänkar m.m. som kan passa i ditt projekt.

DESIGNLÖSNINGAR POOL, SPA & WELLNESS







Barnpoolen i Sundbybergs simhall skapad med Wedi designkoncept



MOSAIK
Mosaik är ett fantastiskt material att arbeta med när det gäller pool, spa och wellness projekt. Det finns ett stort spektrum 
av kulörer och storlekar i den mindre skalan.  Det är det bästa ytmaterialet att använda när du vill skapa runda former i 
en pool eller beklä rundade bänkar i ett spa m.m. Glasmosaik skapar en vacker ljusreflektion i en pool tillsammans med 
vatten. Det finns många fördelar med det här vackra materialet i den här typen av projekt.

Kakelspecialisten erbjuder marknadens största sortiment av mosaik till pool, spa och wellnessutrymmen. Här hittar du 
bland annat italienska Bisazza som tillverkar exklusiv glasmosaik och tyska Jasba som är ett systervarumärke till Buchtal 
och de tillverkar ett heltäckande sortiment av keramiska mosaiker lämpliga för dessa utrymmen. Vidare kan vi erbjuda 
mosaik från Appiani, Mosaico +, Sicis och Ezarri m.m.

Bisazza Onde 20 blu och Foulard blu

Appiani



Bisazza Onde 20 blu och Foulard blu Jasba



MYMIX
Ett enkelt sätt att skapa en egen mosaikmix är att använda tjänsten Mymix. Här kan du digitalt sätta 
ihop en mix med olika kulörer och även kunna ange hur mycket av varje kulör som ska finnas med i 
mixen. Länk till Mymix finns på Kakelspecialistens hemsida www.kakelspecialisten.se/arkitekt

Appiani



Jasba

Jasba

Appiani



Bisazza



Memorie



DESIGNTILLBEHÖR
Schlüter System tillverkar designa-
de profiler och lister som du kan 
använda för estetiska avslut och 
kantförstärkningar tillsammans 
med kakel, klinker och mosaik. 
I sortimentet finns både lister för 
golv och vägg.

Exempel på sortiment av lister 
och profiler för vägg

Listerna finns i en stor mängd 
kulörer, ytor och storlekar så att 
du får en bra matchning mot 
övrigt material.



Schlüter DITRA-HEAT-E
Elektrisk väggvärme - större badrum kan ibland inte 
värmas tillräckligt med golvvärme. Den elektriska 
väggvärmen är i detta fall ett perfekt komplement. 
De uppvärmda zonerna kan anpassas efter byggher-
rens och användarens individuella önskemål så att 
väggvärmen t ex. integreras speciellt i duschområdet.



Yasuragi
(foto Jonas Koel)

Farsta simhall Sundbybergs simhall

Friends Arena Kronobergsbadet

Nynäs Havsbad Quality Hotel

REFERENSER Här är ett urval av de pool-, spa -och wellnessprojekt 
som Kakelspecialisten levererat till.

Hjortenbergsbadet  Nyköping 
(foto Medley)

Munktellbadet Eskilstuna



Grand Hotel Stockholm

Tele 2 arena Sturebadet Nacka Rehab

Privat pool SATS Skogshöjd spa

Tyresö Aquarena

Här är lite fler referenser: Kungliga Tennishallen Stockholm, Sigtuna Badhus, Järfälla simhall, 
Åkeshov simhall + ett stort antal pooler i privata hem.

Centralbadet Stockholm



SKEPPARHOLMEN SPA
Foto: Skepparholmen
Arkitekt : Södergruppen



YASURAGI
Foto: Martin Crèpin
Arkitekt : DAP



PRIVAT POOL & SPA



PRIVAT POOL & POOLHUS
Foto: Åke Eson Lindman
Arkitekt : Claesson Koivisto Rune



KAKEL & KLINKER TILL 
SPA & WELLNESSPROJEKT
För att du ska kunna skapa vackra spa- och 
badrumsutrymmen erbjuder Kakelspecialisten 
ett stort sortiment passande kakel, klinker och 
mosaik. I den här broschyren visar vi bara en 
bråkdel av det som finns i projektsortimentet, 
förhoppningsvis kan det ge dig en del inspirati-
on inför ditt kommande projekt.

MARMORKÄNSLA

MARMOREA



I CLASSICI DI REX



STENKÄNSLA

SOAPSTONE

ALPES WIDE



FLOORTECH



AZUMA



AZUMA STYLETECH

TRÄKÄNSLA



STILE LIBERO TERRAZZO

FINEART BLUE EMOTION



TERRAZZO LA ROCHE DI REX

Storformatiga keramiska plattor



FLOWTECH



TUBE

METALLKÄNSLA



PROJEKTAVDELNING: Medborgarplatsen 25 Stockholm
Telefon: 08-686 93 80

Mail: projekt@kakelspecialisten.se
www.kakelspecialisten.se/arkitekt

TEKNIKSUPPORT: Sockenvägen 289 Årsta/Stockholm
Telefon: 08-686 93 77

Mail: teknik@kakelspecialisten.se

#kakelspecialistenpool
Instagram: @kakelspecialistenprojekt


