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Föremål av betong eller
cement går utmärkt att
kombinera med organiska
naturliga inslag, hårda
träslag, växter och neutrala
färger som skapar harmoni,
balans och fyller varje hörn
av hemmet med ljus och
personlighet.
Lampa av Oliver Bonas.

Nyheter 2018
Utrymmen
fyllda utav
kontraster.
2018 innebär en sammanslagning av två trender som var tydliga
under förra året: Det naturliga och det industriella. Vi kan se hur de
öppna utrymmena återvänder tillsammans med naturligt eleganta och
anspråkslösa föremål i obehandlade material. Mångsidiga utrymmen
med tydliga kontraster som visar upp åldrade material sida vid sida med
föremål som är minimalistiska, futuristiska eller med klassisk skönhet.
Träslag, metall och gott om betong. I denna guide vill vi hjälpa dig
att utforska två trender med skilda ursprung men som i utseende och
känsla ändå påminner om varandra. Båda kan bidra till och berika ett
utrymme med kontrasterande former, färger och strukturer.

VI INREDER VÅRT HEM
MED NATURMATERIAL
SOM BIDRAR MED VÄRME
OCH TRYGGHET.

N A T U R E L E M E N T Naturen är varje inredningsstils bästa
vän. Både att materialen smälter in fint i utrymmena likväl som de
ger en känsla av tillhörighet.
O P U T S A D B E T O N G Till skillnad mot vad många tror kan
betong ge utrymmen både värme och kvalitet. Den är fantastisk på att
organiskt knyta samman olika stilar med sin unikt dekorativa närvaro.

W H AT ´ S N E W ︱ T R E N D G U I D E

N AT U R A L & U R B A N

Natural Trend
Nature at
Home
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I en ständigt föränderlig värld där
allt går snabbare och vi är ständigt
uppkopplade, stressade och knappt har
tid att hämta andan är det naturliga
och autentiska som en frisk fläkt. På
så vis kan vi njuta mer av vardagen och
leva i harmoni med vår omgivning. För de
som följer denna nya trend är hemmet
en sammanställning utifrån praktiska
lösningar, formspråk och att följa sin
känsla.

Hemmet är en konstruktion
av praktiska arrangemang,
former men lika mycket
utav känsla.

Du får se olika kulturella och estetiska
stilar som avslöjar ett mer jordnära
sätt att leva, för att koppla ifrån och
värdesätta de små tingen i livet.
Naturtrenden hyllar skönheten hos
en sammanställning utifrån praktiska
lösningar, formspråk och att följa sin
känsla., element som åldras med charm,
samt hantverket och det naturliga

hos de mest autentiska, obehandlade
och icke konstgjorda materialen.
Syftet med denna trend är välmående.
Det står i centrum och visar oss hur
vi ska leva och andas långsammare
igen, att bli ett med naturen och
vårt ursprung. Syftet att återkoppla
till naturen uppnås genom fler
växter i gemensamma utrymmen,
multifunktionell design och allt annat
som gör att vi kan leva enkelt och
praktiskt.

DE FINASTE MATERIALEN
UTMÄRKER SIG TACK VARE
DERAS ORGANISKA NATUR.

N AT U R A L T R E N D

T R E N D S 2 0 1 8 ︱ N AT U R A L T R E N D

TRENDS 2018

Naturen genomsyrar
hemmets alla hörn i
form av ljusa och enkla
material, strukturer och
färger, för en dekorativ
enkelhet. Det är ett
elegantare koncept med
en miljö där kvalitet
prioriteras framför
extravagans vilket ger
utrymmet en naturligare
värme och trevnad.

N AT U R A L T R E N D

Färger,
Strukturer
och Material
De olika nyanserna av vitt, blekgrått,
blekt trä och puderrosa är viktiga
färger. De lägger grunden för att utforma
utrymmen i oklanderliga material så som
marmor, puderrosa är, utan krusiduller och
med ständigt hög kvalitet.
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För ett mer spännande helhetsintryck
används metaller som koppar, guld och
silver med olika finish, polerade, borstade,
matta eller blanka. Dessa kombineras med
möbler, dekorativa föremål eller element
som har tillverkats för hand in i minsta
detalj. Marmor ger tillsammans med
guld en känsla av elegans och skapar
distingerade utrymmen utan att den
naturliga känslan går förlorad.
Tekniska tyger sammanfogar och följer de
naturliga och ekologiska elementen för
att ge oss dekorativa alternativ med ett
extra fokus på ytbehandling, med reliefer
och 3D-effekter. Strukturerade, mjuka och
grova ytor inger en större känsla av lugn
och ro. Här spelar nya tillverkningssätt, där
tekniken är en viktig komponent, en stor
roll i att skapa futuristiska kompositioner
som lyfter engagemanget för miljön och
hållbart leverne för ökat välmående och
balans med omgivningen.

T R E N D S 2 0 1 8 ︱ N AT U R A L T R E N D

N AT U R A L
M AT T E S
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VARDAGSFÖREMÅL
BLIR TILLKONST.

upptäcker vi nyare, trevligare former som är allt
annat än överflöd, krångel och “omöjlig design”.
Vardagliga föremål blir till konstverk med
enkelhet och perfekt eller ofullständig
skönhet, med hjälp av metall eller
handtillverkade, traditionella delar som

kommunicerar den autentiska lyxen hos ett
besjälat föremål. Tradition och avantgarde
möts och skapar enkla, funktionsdugliga,
älskade och autentiska föremål med vilka
mer tillgängliga utrymmen kan inredas.

Inredningen i 2000-talets hem närmar sig det
ursprungliga genom funktionaliteten i ny teknik,
för att skapa element som möter ett specifikt
mål. Detta uppnås genom hållbarhet eftersom
miljömedvetenhet är grundläggande för stilen.
Ny teknik tillämpas på utrymmen med en
naturlig stil för att minska vår miljöpåverkan.
För en renare och naturligare livstil läggs tonvikten
på mindre konsumtion av energi, vatten och ljus
samt mer respekt för naturen.

N AT U R L I G A
FÖLJESLAGARE
Från vänster till höger.
Lampor av Normann
Copenhagen, sopskyffel
med borste från
Menu samt salt- och
pepparkvarn designad
av Norm Architects
för Menu. Mindre bord
av Oliver Bonas.Färg
– Kira från Dektons
Natural Collection.
Mässingsklocka av
Norm Architects och
taklampan Jazz av
Vibia. Miljö av B&B
Italia.
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Föremålen omkring oss ges personlighet
och enkla användningsområden, utan att
vara något mer än vad de är. De mjukare och
ljusare formerna och materialen skiljer sig från
tidigare års obearbetade minimalism som inte
kommunicerade samma trevnad i inredning
och utrymmen och föreföll mer livlösa. Istället
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Urban Trend
Att ta in
stadens råhet
Föremålen har en egen
personlighet.
De iklär sig sin egen
personlighet och
karaktär.
NEW TRENDS URBAN

Den industriella stilen skapades i USA på 50-talet
då en ström av konstnärer, fotografer, målare,
skulptörer och andra kreativa människor
flyttade ut till städernas förorter. De flyttade
in i övergivna fabriker och vindsvåningar som
karaktäriserades av stora fönster, balkar i järn eller
trä, pelare av gjutjärn och öppna planlösningar
utan skiljeväggar. Dessa typer av material och
öppna planlösningar blev den industriella stilens
hörnstenar som återupplivas idag som en viktig
2000-talstrend.

Konstruktionens originalmaterial och
armaturer fokuserar på tegel- och
betongväggarnas estetiska och dekorativa
närvaro. De lyfter fram järn- och träbalkarna
samt el- och ventilationssystemen och även
rörledningar och avlopp så att de blir synliga.
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Dagens utrymmen i industristil anpassas efter
nya behov och tekniker vilket skapar bekvämare
och mer familjära miljöer utan att tappa
vintagekänslan.

BEKVÄMA ÖPPNA
PLANLÖSNINGAR
MED
VINTAGEKÄNSLA
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URBAN TRENDS

Färger,
Strukturer och
Material

FÄRGER OCH
STRUKTURER SOM
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Det sköna och naturliga i trä och sten samt
betongens, cementens eller järnets
brutala struktur är de vanligaste materialen
vid inredning i industristil. Alternativ som när
de kombineras kompletterar varandra för
att skapa varmare och mer inbjudande
utrymmen.
Ytor med mer struktur eller marmor- och
sammetsfinish är särskilt lämpliga för att ge
olika utrymmen personlighet och trevnad. De
elegantaste och mest sofistikerade textilerna
med åldrade ytor och strukturer så som
läder, bomull eller sammet blir viktiga delar i
skapandet av en varm atmosfär.

När det gäller färgerna vid inredning av
industriella utrymmen blir vitt, grått, brunt
och svart med åldrad och rostig ytbehandling
de vanligaste valen för att uppnå ett
oklanderligt utseende. Utöver dessa är blekt
rosa, grönt med gråa toner samt koppar och
guld perfekta komplement för ett sobert och
framstående utrymme.

P E R F E C T M AT T E S
Dekorativa bollar i olika storlekar tillverkade av
läder och mocka från Norm Architects

KOMPLETTERAR
VARANDRA SKAPAR
VÄRME

industriellt, fullt av personlighet och stil.
Möbler och inredningsföremål av cement
har blivit en viktig trend inom industridesign.
Taklampor, vaser, ljusstakar och till och med
bord och stolar fyller hem för att skapa en
atmosfär fylld med personlighet och stil.

Föremål som utmärker sig och som i
kombination med andra material som trä
ger värme som är mer organisk än rå.

FÖREMÅL SOM
UTMÄRKER SIG, FULLA
AV PERSONLIGHET
OCH STIL.
Vissa föremål har blivit till designikoner inom
den industriella stilen, så som stolen Tolix,
en industriklassiker som precis har firat åtta
framstående årtionden inom inredning. Den
skapades ursprungligen av fransmannen Xavier
Pauchard i galvaniserat zink 1934 och blev
populär i fabriker och på sjukhus eftersom den
var billig, höll länge samt var enkel att hålla ren.
Den gjordes 1956 om till den modell som vi
känner igen och älskar idag med olika typer av
ytbehandling samt ett flertal färger och storlekar.
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Denna typ av design anpassar sig själv till andra
trendiga element med kontrasterande karaktär:
material av cement, betong eller järn med
en åldrande ytbehandling, tillsammans med
rustika, samtida eller naturföremål som ger
utrymmet värme, trevnad och en unik karaktär.

PERFECT
M AT T E S
Bestick i matt svart
från Norm Architects.
Taklampa av förzinkat
stål från Santa & Cole.
Bärbara högtalare från
Marshall. Köksfläkt
som ytbehandlats för
att se åldrad ut från
Elica, stol från Tolix
med armar samt
matsalsmöblemang från
B&B Italia.
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Intressanta föremål med enklare linjer och
obehandlade material så som järn och trä
i form av matbord av obehandlat trä med
järnben, förzinkade soffbord eller soffbord
gjorda av gamla symaskiner, träpallar
eller restaurerade spolar eller möbler med
stora hjul så att du kan inreda ett utrymme

N YA
PRODUKTER

N AT U R A L T R E N D

N AT U R A L T R E N D

Back to the
Origins
Denna trend återupptäcker naturen och delar med sig
av dess skönhet. Ytor, miljöer och material som är
harmoniska med ett avskalat yttre som påminner om dess
ursprung. Växter, stenar och färger som skapar ordning i
så väl hemmet som i sinnet.
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Vi presenterar unika idéer från Silestone® och Dekton® som
kommer att ge ditt hems ytor en naturligt varm känsla.
Välkommen in!

N A T U R A L T R E N D ︱ T H E N E W E T. C O L L E C T I O N

Reinventing
eternity
Nya Et. Collection® är en intressant utveckling
av den aktuella trenden med marmor
och eleganta neutrala utrymmen.
Livliga färger som återskapats efter klassikerna,
nu i gyllene och eleganta gråa nyanser.
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Fem nya förslag i ett brett spektrum av färger
som skapats för att ge så väl kalla som varma
utrymmen mångsidighet, ljus och personlighet.
Upptäck samtliga
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N A T U R A L T R E N D ︱ T H E N E W E T. C O L L E C T I O N

Silestone Bianco
Calacatta

Silestone Classic
Calacatta

Silestone Desert
Silver

Kombinerar tjock ådring med en lysande
bakgrund. Nya Bianco Calacatta är den
produkt i kollektionen som har mest
karaktär. Kontrasten och personligheten
gör att den lyfter varje utrymme där den
används. Ger en dramatisk effekt oavsett
om du har klassisk eller modern smak.

En elegant och diskret ny version av
populära Calacatta. Den gråaktiga ådringen
över den neutrala, genomskinliga
bakgrunden gör att den sticker ut.
Klassikern Calacatta ger en känsla av
naturen eftersom den liknar riktig sten.

Ytan påminner om is med fin, tydlig
ådring. Designen är välbalanserad och
enhetlig. Den är inspirerad av den klassiska
och långvariga marmortrenden och är perfekt
då den lätt kan kombineras med alla sorters
material och arkitektoniska element.

BIANCO CALACATTA

TREND GUIDE︱NEW COLORS 2018

Silestone
Et. Emperador

Mjuk kopparådring mot en krämfärgad bakgrund.
Varm och minimalistisk. Et. Marfil är baserad på
Crema Marfil-marmor, en naturlig färg som ger
varje utrymme en naturlig känsla och ett lugn. En
långvarig skönhet tack vare unika detaljer.

Emperador sticker ut med gräddfärgade
stråk och ljusa detaljer utspridda mot en
jordfärgad bakgrund. Naturliga färger helt i
linje med trenden med marmor och varmare
miljöer. Tradition och elegans återskapat med
praktfulla detaljer. Ger ett djärvt intryck.

N A T U R A L T R E N D ︱ T H E N E W E T. C O L L E C T I O N

ET. EMPERADOR

Silestone
Et. Marfil

N AT U R A L T R E N D ︱ N AT U R A L C O L L E C T I O N
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Att erövra
det naturliga
De nya färgerna i Natural-kollektionen
erbjuder så väl visuell som naturlig
fulländning av sten. Färger som berikar
varje yta, inomhus som utomhus, med
ett harmoniskt utseende.

Inspireras av de nya
färgerna Vera och Kira.
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N AT U R A L T R E N D ︱ N AT U R A L C O L L E C T I O N

DEKTON KIRA

Dekton Vera

Dekton Kira

Dess ådring och bakgrunden i cement
gör Vera till en blandning av natur och
industri, med de mest eleganta elementen
från båda. Den bleka ådringen mot den
gråaktiga bakgrunden bryter mot konventionell
färgsättning.

Den är inspirerad av natursten sten och
påminner med sin elegans och mångsidighet
om Gris Pulpis. Färgen Kira bygger på
jordiga toner med en kontrasterande
ljusgrå ådring. Den fina ådringen som
placerats naturligt på skivan och den mjukt
matta strukturen gör Kira till en tidlös färg.

URBAN TREND

URBAN TREND

Det är dags att
ta del av den
nya industriella
revolutionen

TREND GUIDE︱NEW COLORS 2018

Den urbana trenden har sina rötter i
traditionell industridesign. Industriutrymmen
med dess balkar, tegel och cement
karaktäriseras av avskalade strukturer och ett
starkt visuellt intryck.
Hos Cosentino har vi tagit fasta på den
trenden genom att skapa moderna färger
med personlighet, skönhet och funktion.
Det är dags att ta del av den nya industriella
revolutionen.

Efter den mycket framgångsrika kollektionen
Industrial presenterar Dekton® fyra nya bidrag
till denna urbana kollektion. Samtida färger
som imiterar cement och betong perfekt.
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Estetisk skönhet tillsammans med Dektons
hållbarhet och kvalitet. Upptäck dem. Du
kommer att älska ditt hem.

URBAN TREND︱INDUSTRIAL COLLECTION

Pure
street
style
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URBAN TREND︱INDUSTRIAL COLLECTION

Dekton Lunar

Dekton Kreta

En nytolkning av vanlig cement, inspirerad av
industriestetik. Den diskreta strukturen mot en vit
grundfärg gör Lunar till en trendriktig färg. Mönstret
och bakgrunden smälter samman perfekt.

Inspirerat av de klassiska cementgolvens lugna rörelser.
Designen är jämn och kontrollerad med mörkare och
ljusare områden beroende på mönstrets densitet. Den
matta strukturen och de gråa tonerna fungerar ihop med
olika typer av material och för olika tillämpningar.
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DEKTON LAOS

Dekton Soke

Dekton Laos

Mönstren och färgerna är noggrant utformade med
klassiska cementgolv som förebild. Strukturens
realistiska ådring kombineras med en detaljrik bakgrund.
Förgrunden och bakgrunden smälter samman perfekt
tack vare ett spektrum av gråa nyanser vilket gör den
mångsidig och anpassningsbar till alla tillämpningar.

De mörka färgerna och den slitna strukturen
avspeglar industridesignkollektionens personlighet
genom en nytolkning där den visas upp från sin
mest nyskapande och trendiga sida. Med den gråa
ådringen och de varma skuggorna är den estetiskt
tilltalande, kombinerat med en slät och matt
finish som gör den perfekt för moderna miljöer.

