


Mosaic Swedens sortiment visas hos utvalda återförsäljare över hela Sverige. 
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Mosaic Sweden visar en exklusiv serie mosaik i skandinavisk touch. 
Med inspiration från den svenska naturen handplockas och designas mosaiker av konstnärsduon Solklippa & Skogh. 
Mosaic Swedens vision om att berika Sverige med mosaik verkställs genom snabba leveranser, 
inga minimunkvantiteter och gedigen kunskap om materialet.

Sedan starten år 2008 har Mosaic Sweden arbetat aktivt med utsmyckning av privata och offentliga miljöer.
Intresset för mosaik som inredningsmaterial ökar och i takt med det har användningsområdena blivit allt fler. 
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A1235 *Miljöbild, fog 100, sid 3 A0001

Artikel A 2x2 cm
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A0006

A1236

A0203 *Miljöbild, fog 110, sid 5

Artikel A 2x2 cm

A1238
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MONTERING

Mosaikens karaktär och klarhet återspeglas i valet 
av fix vid montering då mosaiken har varierande 
transparens.

Ett vitt fix lyfter mosaikens naturliga färg och lyster. 
Mosaic Sweden rekommenderar användning av vitt 
fix vid all montering av glasmosaik.
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A1229 *Miljöbild, fog 120, sid 7A1225 *Miljöbild, fog 120, sid 6

Artikel A 2x2 cm

A1226 *Miljöbild, fog 114, sid 9 A1230
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A1201 *Miljöbild, fog 111, sid 10 A1237

A1228 *Miljöbild, fog 110, sid 12A1209 *Miljöbild, fog 110, sid 13  

Artikel A 2x2 cm
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A0415 *Miljöbild, fog 110, sid 14

A1200 *Miljöbild, fog 112, sid 15
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Artikel A 2x2 cm



Artikel A 2x2 cm

D0101D1202 *Miljöbild, fog 120, sid 17 
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D1101D1100



D0001

Artikel A 2x2 cm

D1201 *Miljöbild, fog 100, sid 19
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FOG

Fogens färg påverkar slutresultatet lika mycket som valet av mosaik.

För att uppnå ett homogent uttryck används en fog som är kulörmatchad med mosaikens färg, alternativt en fog som är lika färgintensiv 
som mosaiken. En fogfärg som skiljer sig från mosaikens färg tar mer uppmärksamhet och kan vara mycket effektfull.
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B1208 - ej våtzon 1 B1104 *Miljöbild, fog 111, sid 19 - ej våtzon 1

Artikel B 1.5x1.5 cm
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B1204 *Miljöbild, fog 143



UTSMYCKNING
Mosaic Sweden by Solklippa & Skoghs mål är att berika Sveriges allmänna och privata miljöer med moderna 
mosaikutsmyckningar. Solklippa & Skogh riktar sig till kommunala bolag, förvaltningar, byggherrar och privata aktörer. 
Tillsammans kan vi skapa en unik utsmyckning. För inspiration och information besök gärna www.mosaicsweden.se

MOSAIKKURS
I konceptbutiken håller Mosaic Sweden löpande mosaikkurser året runt.
Med gemensamma genomgångar och individuell handledning skapas under en helg ett eget mosaikprojekt.

MONTERING
Mosaic Swedens mosaik är lämpad för vägg och golv (barfotamiljö). För montering av glasmosaik på golv bör tas i beaktning 
materialets ringa tjocklek. Glasmosaik är frostbeständig och lämpad för montering inomhus och utomhus.
*Se produktblad för mer information samt specifik information om artikel B1104 & B1208.

Glasmosaik grupp A
Chipstorlek: 20x20x3,5mm 
Arkets storlek: 327x327mm = 0,107m2
Kvm/låda: 2,14m2 (20 ark)
Monterad på glasfibernät

Glasmosaik grupp B
Chipstorlek: 15x15x3,5mm
Arkets storlek: 295x295mm = 0,087m2 
Kvm/låda: 1,74m2 (20 ark)
Monterad på glasfibernät

Marmor & Glasmosaik Grupp D
Chipstorlek: 23x23x6mm*
Arkets storlek: 300x300mm = 0,09 m²
Kvm/låda: 0,99 m² (11 ark)
Monterad på glasfibernät
*D1100 & D1101 
Chipstorlek: 23x23x8mm

För mer information och produktblad: www.mosaicsweden.se

FOGKULÖRER
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