


Gyllene badrumsdetaljer i mässing
Golvbrunnssil och duschhylla Milano Lux Brass

Mässing är en stark inredningstrend och en vacker metall som åldras med fin patina samtidigt 
som den behåller sin exklusiva look år efter år. I ett badrum med annars strama, hårda och svala 
ytor tillför detaljer i mässing värme och ger en elegant men ombonad gyllene touch.

Nu lanserar vi i TEBO Details två nya 
badrumsdetaljer i äkta mässing: 

Golvbrunnssil Milano Lux Brass »
Duschhylla hörn Milano Lux Brass »

Trend, design och funktion i fokus

Matcha Golvbrunnssil och Duschhylla 
Milano Brass med en kakellist i mässing.

Perfekta kombinationer mässing »

https://www.tebo.se/golvbrunnssil-milano-lux-brass-201842-sv/article
https://www.tebo.se/duschhylla-horn-milano-brass-201947-sv/article
https://www.teboprotech.se/fokus-gyllene-massing/content


När detaljerna smälter in
Profiler i serien STONE

Natursten i badrum, kök och på golv är en exklusiv och praktisk trend. Ytan får ett naturligt liv och 
kan skifta i både färg och struktur. För naturliga avslut på kanter och i hörn presenterar vi serien 
STONE.

Profilerna i serien STONE har, precis som natursten, liv och skiftningar och en matt, texturerad 
finish som gör att de snyggt smälter ihop med t.ex. granit, kalksten, skiffer och sandsten.

Profiler STONE »

https://www.teboprotech.se/fokus-stone/content
https://www.teboprotech.se/fokus-stone/content


Stilren inramning i badrummet
Tebo Details Tile In serie

Kombinationen av stilren, nordisk design och innovativ installation gör serie Tile In till exklusiva, 
praktiska detaljer i badrummet.

Tebo Details Tile In Serie »

Golvbrunnssil Tile In »
Den inre ramen på Golvbrunnssil Tile In är 
vändbar och kan monteras med eller utan 
keramik.

I samarbete med plattsättare har 
konstruktionen och måttet, 147x147 mm, 
noggrant anpassats för att ge ett optimalt och 
stilrent slutresultat.

Duschhylla Tile In »
Hyllan fäst bakom plattan vid plattsättning och 
med keramik monterad i hyllan blir den ett 
med väggen.

https://www.teboprotech.se/fokus-tile-in/content
https://www.teboprotech.se/fokus-tile-in/content
https://www.teboprotech.se/golvbrunnssil-tile-in-316-201610-sv/article
https://www.teboprotech.se/duschhylla-tile-in-201970/article


Minimalistiskt avslut för gerade hörn
Kakellist med Y-profil

En kakellist med Y-profil som monteras tillsammans med keramik i gerade ytterhörn ger perfekta 
och minimalistiska avslut som matchar övriga detaljer i rummet. Listen kan även monteras som 
en elegant trappnos.

Kakellist med Y-profil »

Kakelist EAD Silver 8/10/12 mm »
Kakelist EAD Mässing 8/10/12 mm »
Kakelist EAD Svart 10 mm »

https://www.teboprotech.se/kakellist-metall-y-profil/pm
https://www.teboprotech.se/kakellist-metall-y-profil/pm
https://www.teboprotech.se/kakellist-vinkel-8-mm-silver-protech-ead080-91/article
https://www.teboprotech.se/kakellist-vinkel-8-mm-silver-protech-ead080-91/article
https://www.teboprotech.se/kakellist-vinkel-8-mm-massing-protech-ead080-86/article
https://www.teboprotech.se/kakellist-vinkel-8-mm-massing-protech-ead080-86/article
https://www.teboprotech.se/kakellist-ead-svart-10-mm-ead100-17-sv/article
https://www.teboprotech.se/kakellist-ead-svart-10-mm-ead100-17-sv/article


Inspektionslucka med Push-to-open
Push Black och White

Ytterligare en Tebo Details nyhet är Inspektionslucka Push som finns i två utföranden – Black 
och White. Namnet Push kommer från att luckan enkelt öppnas och stängs endast med ett lätt 
tryck. Både ram och lucka har en stilren design och ytan är pulverlackerad. Med de integrerade 
montagebläcken blir installationen smidig och den passar vid skivtjocklek från 12,5 mm.

Inspektionslucka Push Black »
Finns i tre storlekar: 150x150/ 200x200/ 300x300 mm

Inspektionslucka Push White »
Finns i tre storlekar: 150x150/ 200x200/ 300x300 mm

Trend, design och funktion i fokus

Kombinera Inspektionslucka Push Black 
med andra svarta detaljer i badrummet.

Trendigt svart »

https://www.teboprotech.se/inspektionslucka-push-black-150x150-mm-400490-sv/article 
https://www.teboprotech.se/inspektionslucka-push-white-150x150-mm-400493-sv/article
https://www.teboprotech.se/fokus-trendigt-svart/content


Trend, design och funktion i fokus

Ta del av våra färgprover! Låt kunden 
inspireras och kombinera med andra 
materialval.

Provpärm färgprover »

L-profil med stora möjligheter
Brett utbud av olika finishar och mått

En kakellist med L-profil som monteras tillsammans med 
keramik ger exponerade kanter ett stilrent och diskret avslut 
eller hörn.

L-profilen är den list som de flesta kunderna väljer och 
på teboprotech.se marknadsför vi över 20 olika finishar. 
Och när kunden kräver det lilla extra vill vi tipsa om att alla 
aluminiumprofiler även kan pulverlackeras i vilken RAL-färg 
som helst.

Kakellist med L-profil »

https://www.teboprotech.se/fokus-marknadsmaterial/content
https://www.teboprotech.se/kakellist-metall-l-profil/pm
https://www.teboprotech.se/kakellist-metall-l-profil/pm

