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Räddningen är här 
– 6 steg mot en 

enklare beslutsprocess. 

DEKORA  / TIPS & RÅD

6 STEG 
MOT ETT 
ENKLARE VAL
Hur undviker man beslutsångest, onödiga kostnader och dålig 
stämning vid en renovering? Alla som någon gång renoverat sitt hem 
vet hur svårt det kan vara att välja bland kakel, klinker och mosaik. 
Det är många steg att ta sig genom och aspekter att förhålla sig 
till. Och inte minst handlar det om en stor investering. Då vill man 
såklart göra det ordentligt – eller hur? 

INSPIRERAS 
Samla inspiration från !era forum och återförsäljare så blir det enkelt att skapa 
ditt drömrum. Det bästa du kan göra är att söka inspiration både online och vid 
fysiska platser! Sen är det bara att bestäm vilken stil och känsla du vill skapa.

PLANERA RENOVERINGEN
Planering, hantverkare och rätt material är vägen till en lyckad renovering. Ett 
tips är att hitta din hantverkare genom Byggkeramikrådet, då kan du vara säker 
på att du anlitar en erfaren plattsättare. Och för att renoveringen ska vara inom 
din budget, planera noga!

KAKEL, KLINKER ELLER MOSAIK?
Ja, vad passar bäst för just ditt projekt? Kakel lämpar sig på väggar. Klinker 
är slitstarkt och används vanligen till golv men kan även användas på väggar. 
Mosaik lämpar sig för kreativa projekt. Till sist har vi granitkeramik som är 
oerhört slittåligt och passar bäst i stora rum.

FRÅN INSPIRATION TILL VERKLIGHET
Prata med en återförsäljare eller din hantverkare för att se hur din renovering kan 
formas efter just din budget och dina ambitioner. Testa gärna en platta hemma 
för att se hur den passar hos dig! 

TÄNK LÅNGSIKTIGT! 
De val du gör för din renovering ska kännas rätt under en lång tid framöver. Att 
välja något som du kommer trivas med länge är det bästa valet du kan göra, både 
för dig själv och miljön.

ÅTERVINN DITT GAMLA KAKEL!
Keramik är en oerhört hållbar produkt. Så låt andra få nytta av din keramik vid 
en renovering! Du kan antingen skänka det till ett återbruk, eller sortera den som 
deponi på en återvinningscentral.
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INSPIRERAS 
Samla inspiration från !era forum och återförsäljare så blir det enkelt att skapa 
ditt drömrum. Det bästa du kan göra är att söka inspiration både online och vid 
fysiska platser! Sen är det bara att bestämma vilken stil och känsla du vill skapa.

PLANERA RENOVERINGEN
Planering, hantverkare och rätt material är vägen till en lyckad renovering. 
Ett tips är att hitta din hantverkare genom Byggkeramikrådet, då kan du vara 
säker på att du anlitar en behörig plattsättare. För att renoveringen ska vara 
inom din budget, planera noga. På bkr.se kan man ladda ner ”Checklista vid 
badrumsrenoveirng” som innehåller värdefulla tips - länken ligger på startsidan.

KAKEL, KLINKER ELLER MOSAIK?
Ja, vad passar bäst för just ditt projekt? Kakel är avsett för vägg. Klinker är 
slitstarkt och används vanligen till golv men kan även användas på väggar. 
Mosaik lämpar sig för kreativa projekt. 

FRÅN INSPIRATION TILL VERKLIGHET
Prata med en återförsäljare eller din hantverkare för att se hur din renovering kan 
formas efter just din budget och dina ambitioner. Testa gärna en platta hemma 
för att se hur den passar hos dig! Det "nns olika ritprogam där du i 3D kan rita 
upp ditt badrum – kontakta Dekoras återförsäljare för att få hjälp att rita upp ditt 
badrum med Dekoras plattor.

KONTROLL AV MATERIALET 
Keramiska plattor är ett naturmaterial vilket innebär att det förekommer 
naturliga skiftningar. Levererade plattor kan avvika i färg, nyans, utseende och 
storlek från förevisade prover. Som köpare är det viktigt att kontrollera detta och 
även att plattorna inte är skadade innan de sätts upp.

TÄNK LÅNGSIKTIGT! 
De val du gör för din renovering ska kännas rätt under en lång tid framöver. Att 
välja något som du kommer trivas med länge är det bästa valet du kan göra, både 
för dig själv och miljön.


