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När detaljerna smälter in
Badrumsdetaljer med naturlig STONE-finish

Natursten och granitkeramik som efterliknar natursten ger ett vackert och solitt intryck. 
Det har blivit en stark exklusiv trend i den skandinaviska inredningen och återfinns i stor 
utsträckning på väggar, golv och detaljer i både kök och badrum. Genom att kombinera med 
detaljer i samma färgskala och struktur skapas en harmoni.

Nytt i Tebo Details är stilrena duschhyllor med just STONE-finish. Precis som natursten har de liv 
och skiftningar och en matt texturerad yta som gör att de snyggt smälter samman med material 
som granit, kalksten, skiffer och sandsten.

STONE-finish på duschhylla och profiler »

GranitMörk granit Sandsten

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


Stilren Tile In-serie breddas
Ny golvbrunnssil i storlek 200x200 mm

Kombinationen av stilren nordisk design och innovativ installation har gjort produkterna i serien 
Tile In till exklusiva praktiska detaljer i badrummet.

Nu breddar vi Tile In-serien med Golvbrunnssil Tile In Frame i en större storlek – 200x200 mm. 
Likt tidigare finns även denna i både borstad och svart finish.

Tebo Details Tile In-serie »

Golvbrunnssil Tile In Frame 147 Brushed »
Golvbrunnssil Tile In Frame 147 Black »

Golvbrunnssil Tile In Frame 200 Brushed »
Golvbrunnssil Tile In Frame 200 Black »

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/golvbrunnssil-tile-in-black-201612-sv/article
https://www.teboprotech.se/golvbrunnssil-tile-in-frame-200-brushed-201725-sv/article
https://www.teboprotech.se/golvbrunnssil-tile-in-frame-200-black-201726-sv/article


Skyddande och stilrena hörnskydd
När funktion möter design

Ett hörnskydd skyddar utsatta hörn mot slitage och skapar 
samtidigt ett fint möte mellan två sidor eller mellan olika 
material. Det ger även en tydlighet och blir till en stilren 
detalj i rummet.

Fler hörnskydd i modell EAA med längd 2500 mm. 

Bredd 10 och 20 mm:
Hörnskydd EAA Aluminium Matt »
Hörnskydd EAA Aluminium Blank »

Bredd 20 mm:
Hörnskydd EAA Aluminium Borstad »
Hörnskydd EAA Aluminium Anthracite »
Hörnskydd EAA Aluminium Grå »
Hörnskydd EAA Aluminium Svart »

https://www.teboprotech.se/hornskydd-eaa-aluminium-matt-20-mm-eaa206-81-sv/article
https://www.teboprotech.se/hornskydd-eaa-aluminium-blank-20-mm-eaa206-91-sv/article
https://www.teboprotech.se/hornskydd-eaa-aluminium-borstad-20-mm-eaa206-94-sv/article
https://www.teboprotech.se/hornskydd-eaa-aluminium-anthracite-20-mm-eaa206-82-sv/article
https://www.teboprotech.se/hornskydd-eaa-aluminium-gra-20-mm-eaa206-11-sv/article
https://www.teboprotech.se/hornskydd-eaa-aluminium-svart-20-mm-eaa206-16-sv/article


Duschhylla Wing ger badrummet ett lyft
Finns i borstad stål och svart

Duschyllorna i Tebo Details nya serie Wing har en förlängd 
design som ger plats för mer förvaring. Hyllorna följer väggen 
vilket ger ett harmoniskt intryck. Välj mellan klassiskt rostfritt stål 
eller mattsvart för en industriell touch. Hyllan fästs i fogen med 
silikon och passar i 90° hörn.

Duschhylla Wing Stockholm Brushed »
Duschhylla Wing Stockholm Black »

Duschhylla Wing New York Brushed »
Duschhylla Wing New York Black »

https://www.teboprotech.se/duschhylla-wing-stockholm-201982-sv/article
https://www.teboprotech.se/duschhylla-wing-stockholm-black-201983-sv/article
https://www.teboprotech.se/duschhylla-wing-new-york-brushed-201986-sv/article
https://www.teboprotech.se/duschhylla-wing-new-york-black-201987-sv/article


Gyllene badrumsdetaljer i mässing
Golvbrunnssil för både dusch och badkar

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 mässingsdetaljer värme och ger en elegant men ombonad gyllene touch.

Nu har vi utökat sortimentet med två nya golvbrunnssilar i äkta mässing med traditionell design.

Golvbrunnssil mässing »
Golvbrunnssil mässing med urtag »

Trend, design och funktion i fokus

Se hela sortimentet av golvbrunnssilar, 
duschhyllor och profiler i mässing.

Perfekta kombinationer mässing »

https://www.teboprotech.se/golvbrunnssil-akta-massing-uu-201844-sv/article
https://www.teboprotech.se/golvbrunnssil-akta-massing-mu-201845-sv/article
https://www.teboprotech.se/fokus-gyllene-massing/content


Tebo Details X Spark Blueprint
Planera kundernas badrum i detalj  

Använder ni er av planeringsverktyget Spark Blueprint? I sådant fall kan vi glädja er med att hela 
Tebo Details sortiment av golvbrunnssilar och duschhyllor finns aktiverade som produkter i 
programmet. Sök fram och lägg till Tebo under sortiment så kan ni tillsammans med kunden rita 
in även dessa detaljer när ni planerar deras nya badrum.

Läs mer om Tebo Details på Spark Blueprint »
Läs mer om Spark Blueprint »

https://www.tebo.se/nu-finns-tebo-details-pa-spark-blueprint/news
https://spark-vision.com/spark-blueprint/


Ny katalog och uppdaterad flyer
Från Genesis och Tebo Details

Se till att ni har det senaste marknadsmaterialet i butik. Det ger kunderna en bra överblick av 
sortimentet.
 
Nu finns en ny A4-flyer med hela Tebo Details sortiment av golvbrunnssilar och duschhyllor. 
Ladda ner den som en PDF eller be orderkontoret att skicka med några tryckta flyers med din 
nästa order.

Tebo Details sortiment »

Vi vet även att Genesis nya produktkatalog för 2023 är skickad på tryck men redan nu kan ni 
bläddra online och kolla in hela sortimentet av profiler.

Genesis Katalog 2023 »

https://www.tebo.se/Dynamics/Documents/9f2ed3a7-8308-44cc-bb93-380e29b579ed/tebodetails-A4-2022-10.pdf
https://www.tebo.se/Dynamics/Documents/46b5c8ce-3d18-429b-a2fd-cc19e1b1299f/genesis-tebo-katalog-2023-webb.pdf

