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MEGA och mini format

Kalksten, skiffer, betong och träkänsla
Pronto Klinkerdäck®
-byt ut trädäcket mot klinker
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Lite om oss

Pronto Kakel är ett familjeföretag som startades

fix&fog, rengöring, marmor, skiffer och kalksten.

2004 i Modena, Italien. Mitt i distriktet för tillverk-

Vår unika produkt, Pronto Klinkerdäck®, är 2cm

ning av kakel och klinker. Idag hittar ni oss i Vel-

klinkerplattor för stenläggning på uppfarten, i

linge, strax utanför Malmö i söder där vi har butik,

gräsmattan och istället för trädäck. Underhållsfritt

utställning och lager. Både för arkitekt, proffs och

och det finns ett stort urval av olika utseende.

privatpersoner. Vi hoppas att kunna vara en hjälp

Läs gärna mer om detta på klinkerdäck.se.

för dig i ert val av kakel, klinker, mosaik och natur-

Vi bokar gärna in ett möte med er för att i lugn

sten. Med hjälp av vårt 3 D Cad program kan vi

och ro titta igenom just ditt projekt. Såklart finns

rita upp ditt rum med dina egna val, unikt för dig.

vi alltid här för att svara på alla dina frågor per

Vår huvudsakliga import sker från Italien men även

telefon eller email.

t ex kalksten från Portugal. Med detta inspirations-

Till alla arkitekter och projektansvariga delar vi

magasin vill vi kunna ge dig ett smakprov på vad

gärna med oss utav provboxar och projektmap-

vi kan erbjuda.

par. Kontakta oss gärna så

Följ gärna oss på Instagram

berättar vi lite mer om oss och

där vi presenterar nyheter,

vårt sortiment.

tips och idéer. På vår hemsida

Välkommen in och hämta in-

prontokakel.se finns inspira-

spiration, ta en kaffe med oss

tionsbilder, våra utvalda serier

på vår egen italienska piazza.

och mycket mer informa-

Håll utkik på våra öppettider

tion både om kakel, klinker,

på vår hemsida.
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Trendigt med trä
Hållbart och stilrent.

20-21 MEGA Stora format som 1,6 x 3 meter.
34-37

PRONTO KLINKERDÄCK®

Istället för trädäck, praktiskt, lättskött och snyggt. På uppfarten, på takterassen, balkongen, runt poolen och altanen.

Välkommen!
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Jämtland
Kalksten som klinker
Vi kan nu erbjuda flera klinkerserier som ser ut som kalksten och har
även den rätta mjuka känslan. Den har alla de fördelar som en
klinker har, dvs den är mer hållbar, lättare att hålla rent och och tål
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både vin, citron, salt och tålig för slitage. Naturliga färger från ljust
till mörkt. Pronto Kakel har även tagit fram en klinkerserie som ser ut
precis som den svenska, Jämtländska kalkstenen.
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NORDICA
En serie med variation av
färger, format och yta.

Vintage, klassiskt och modert
Naturstensliknande klinker finns i flera färger och format. Med lite
slagna kanter eller raka klassiska kanter. I matt eller semipolerat.
Olika format som kan kombineras i olika läggningsmönster.

Med en elegant serie får du ett
harmoniskt rum med varma färger som kan kombineras med
varandra både inne och ute.

Variationen på plattorna är stor. Man kan lägga nästan 6 m2 innan
samma mönster på plattan kommer igen.

Jura by Pronto

Jämtland
by Pronto
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Materia di

Bianco

Materia di Bianco är en serie som finns i många olika format, mönster
och ytor. Från en högglansig yta till en matt, grov yta. Varför inte kombinera dem, fungerar både på vägg och golv. Ett material som är väldigt
lik den riktiga Bianco Carrara marmorn men som är utmärkt till bad och
spa både ute och inne. Lätt att rengöra och tål både Champagne och
Bourgogne.
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Knock on wood
... not
Idag hittar man flera olika utseende och format på träliknande klinkers. Allt från plywood utseende, sjödränkta plankor till fiskbensmönstrat. Ådringen i träet och
dess struktur kommer fram på ett autentiskt och subtilt
sätt. Det senaste är sk Chevron mönster, se bild vänster.
Träklinker är idealiskt att lägga i våtutrymme, utomhus
och även alla golv med golvvärme. Slittåligt och ändras inte i färg.
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Fatto a mano
Fatto a mano, eller handgjort på svenska. En del Terracotta från
Florens är handgjord. Det innebär att de bakas i formar, precis som
man gör sandkakor på stranden som liten. Ett gammalt hantverk
och varje platta blir unik. Ibland kan man t om hitta ett handavtryck
på undersidan av plattan.

Terracotta
från Toscana
Terracotta enkelt översatt Terra = jord och Cotta = kokt eller bränd lera. Passar
lika bra till lantliga huset, som i köket i en lyxvåning på Östermalm i Stockholm.
Vår Terracotta är frostsäker och testad i Italien och det finns både handgjord och
industriell tillverkad Terrakotta. Läs mer på vår hemsida, prontokakel.se, där finns
även tips hur man sköter Teracottagolvet på bästa sätt.
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Klinker med
betongutseende
Inred med den råa betongliknande klinkern mot de skira eleganta
materialen. Kombinera mjukt och hårt, betong och glas, jordfärger och
pastellfärger.
En klinker serie i betongfärg i både matt och semipolerad yta. Format
från 60x60cm till 120x240cm. Det moderna slipade betonggolvet får en
slittålig och underhållsfri yta med klinker istället med samma utseende
och känsla.
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Mönster & Betong
Betongplattor på väggen som ger ett grafiskt
mönster och en gedigen känsla med sitt råa utseende. Varje platta är gjuten i betong som bildar
ett individuellt mönster till en fondvägg. Passar
både inomhus och utomhus.

Inspiration från
klipporna.
På olika ställen i världen ser skiffern olika ut.
Vi har flera klinkerserier som har hämtat inspiration från olka klippor från norr till söder.

Vi är glada att än en gång kunna presentera en klinkerserie som
har hämtat inspiration från den svenska fjällvärlden. Offerdal är
en klinkerserie som är nästan identisk med den svenska Offerdals
skiffern från den Jämtländska fjällvärlden. Denna blyertsgrå klinkern har en lätt vågformad yta precis som ursprungsstenen och
kan användas på fasad, golv och trappor ute som inne. Fördelen
med en klinker är att den är hårdare än sten och lättare att sköta.
Utseendet på plattorna har en hög variation och finns i flera olika
format.
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Enkel mosaik

American vintage

Matt och blankt

CAPRESE

Lantligt

Buffelmozzarella
Tomat
Basilika
Olivolja
Salt & Peppar

Köket, husets
hjärta och
samlingspunkt.

Modernt
Storkök, långkok, gourmémiddag.
Visst kan det vara i samma kök. Tycker du som vi att det italienska köket
är bäst?
Prova gärna pastareceptet nedan, vi har hämtat inspiration ifrån det
italienska köket men med en skanidinavisk touch.
Precis som vårt sortiment av mosaik, kakel, klinker och natursten.

Gramigna alla salsiccia
Till 4 personer: 400g pasta (Gramigna), 300g färsk salsiccia gärna lite
piccante (het)
2 tsk tomatpuré, 2dl grädde, Coctailtomater (hela eller delade), Olivolja,
Vatten, Salt och svartpeppar, Riven Parmigiano Reggiano.

Romantik
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Rustikt

Ta ur innehållet från skinnet i salsiccian, hacka och fräs i lite olivolja.
Häll i ett halvt glas med vatten, låt koka en liten stund.
Tillsätt tomatpurén och rör om. Koka någon minut. Häll i grädden i pannan och blanda, låt koka upp. Koka pastan enligt anvisningar under
tiden. Spara lite av pastavattnet.
Rör i såsen i pastan, tillsätt eventuellt pastavattnet om det behövs.
Blanda ner coctailtomaterna.
Toppa med jättemycket riven
Parmigiano Reggiano.

Buon apetito!
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Mega format i dusch och bad.
Fasader och dekorväggar.
Storfarmati klinger till dusch och bad, fasader, dekorväggar och
där man vill ha en yta utan fogar. Plattorna är upp till 1,6 x 3,2
meter och 3-8mm tjocklek.
Till fasader använder man ett speciellt system för att montera
upp, sk ventilerade fasader.
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Fördelarna är som all klinker att den är underhållsfri, tål slitage
och finns i flera olika utseenden. Marmor, kalksten, betong och
även zink och rostig patina.
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Mossa helt
uppåt väggarna

Mossan sitter på plattor och är naturligt framställda. Den lever utav
rummets luftfuktighet och får inte utsättas för vatten.
Plattorna är 90x90cm och går lätt att skära till för önskad storlek
eller form Perfekt i bad eller spa. Varför inte i en vägg i entrén eller
i vardagsrummet som en ljuddämpare.

Skär ut och gör egna
mönster eller kanske företagets logotype.
Mossan är underhållsfri
och har en hållbarhet
på 10-år.

22

23

M
A
R
M
O
R

Bianco Carrara, Nero Marquinia, Statuario, Verde Guatemala,
Rosa Perlino, Rosso Verona och Travertino.
24

Colour of
nature
Bianco Carrara kommer ifrån stenbrotten runt
staden Carrara i mellersta Italien, och närmare
bestämt ligger de flesta stenbrotten i norra delen av
Toscana. Marmorstenbrotten ligger sig huvudsakligen i fyra dalar (Valle di Torrano, Valle di
Misseglia, Valle di Bettizano, Valle di Colonnata)
runt Carrara.
Under tiden för Cesar och andra kejsare i Romarriket var Carrara marmorn mycket efterfrågad
både som byggnadsmaterial för vackra statyer och
nybyggnation av offentliga hus och byggnader.
På senare år har även de andra marmor sorterna
uppmärksammats. Den gröna Verde Guatemala,
Verde Alpi, den svarta Nero Marquinia. Givetvis är
Travertinen en klassiker.

Från berg till
badrum
Genom historien har marmor varit en del av vackra och
tidlösa byggnader i både södra Europa och i resten är
världen.
Marmor passar i alla rum och är en investering för framtiden. Vi säljer även handfat och badkar special beställda
och gjorda i ett helt stycke direkt ur blocket. Vi hjälper er
gärna att rita ert drömbadrum klätt i marmor.

Kompassros i 1x1cm stora marmorbitar. Nero Marquinia, Bianco Carrara och Bardigio.
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Kalksten

- historiskt golv med minne från dinosaurietiden.

Kalkstenen från Portugal är en vacker naturprodukt som blir mer och mer
efterfrågad av våra kunder. Kanske för att man verkligen kan välja själv
både format och yta på plattorna. Blästrad, hamrad, finslipad, flammad,
hyvlad eller polerad.
Till golv, trappor, väggar , vaskar och badkar.
Är du intresserad av kalksten? På prontokakel.se får du veta allt om
kalkstenen och dess historia.

I kalkstenen hittar man fossiler från djur
och kryp. Norr om Lissabon vid ett
kalkstensbrott har man brutit i många
år och kommit ner till ett lager och funnit spår från Dinosaurierna. Här har de
levt och sprungit i lera som senare har
stelnat och nu har deras spår kommit
fram igen.
Ett golv närmare historien kan man inte
komma än ett riktigt kalkstensgolv.

Även i ett modernt hem kommer kalkstenen till sin rätt.
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Skiffer är ett naturligt material som är utmärkt att
använda till både golv och vägg både ute och
inne. Skiffersten som är av typen kvarts (quarzite)
är mycket tåliga mot frost och därför lämplig även
utomhus. Materialet fungerar bra i alla utrymmen,
också i badrum och duschutrymmen, i både i
privata och offentliga miljöer.
Den klassiska ”svarta tavlan” som tidigare användes i skolan var från början gjord av skiffer och där
man skrev med antingen en griffel eller krita. Vill
du veta mer om skiffer? Läs mer om detta på vår
hemsida, prontokakel.se
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Vi ritar i 3D, låt oss göra ditt rum
unikt tillsammans
Med dina val skapar vi tillsammans det rum som du önskar.
Du får möjlighet att se hur färgerna stämmer ihop,
passar storleken på plattorna, prova med en fondvägg?
Nu har man chansen att kunna se hur badrummet kommer att
bli redan i planeringsstadiet.
Vi har möjlighet att lägga in just den plattan som ni väljer samt
även badrumsmöbler, blandare mm.

Vi presenterar ditt badrum i olika vinklar och du får svaret på
en hel del frågor.
Ska vi ha ovalt eller fyrkantigt badkar?
Blir det för mycket med färg på tvättställskommoden?
Kommer allting få plats?
Fungerar det med handdukstork nära dusch och bad?
Ska toaletten vara vägghängd eller golvstående?
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Dornbracht

Rummet för bad
och Spa.

Hos oss hittar du alla kända varumärken inom blandare, duschar
och badrumsmöbler. Vi har möjlighet att i vårt speciella 3D program visualisera de val du har gjort tillsasammans med kakel och

klinker i just ditt unika badrum eller spa. Det finns många olika
färger på blandare, duschar och handdukstorkar. Matt svart,
mässing, borstad krom, koppar och guld mfl.

Hos oss kan ni få en helhetsoffert på hela ert badrum med
många unika lösningar som passar just er.

EQUILIBRIO

Blandare hämtade
från naturens färger
och former.

Duravit
Gessi
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Runt poolen,
på altanen,
vid uteköket,
på takterassen,
i gräset,
på uppfarten,
i bersån,
på uteserveringen.

Pronto Klinkerdäck®
2cm klinker som läggs upphöjt på fötter eller direkt på marken.
Tåligt och underhållsfritt. Lätt att lägga, praktiskt
och tål alla glada sommarfester.
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Vi hjälper dig hela vägen.
Pronto Entreprenad hjälper dig hela vägen från skiss till färdig läggning. Underlag och
höjder stäms av och vi lämnar gärna en offert till dig. Fråga oss om referenser.

Detaljerna gör helheten.
Låt ute bli inne och inne bli ute. Med samma utseende på klinkern både ute som inne gör
huset större. Få en helhet med trappor och detaljer mellan uteplats och huset. Dessutom är
det lättare att hålla fint med en underhållsfri altan.

Tillsammans går vi igenom läggning, höjder och kanter innan påbörjad läggning. Pronto Entreprenad har de verktyg och maskiner som
krävs för ett bra resultat. Anpassade poolkanter, trappor och avslut.

Eller gör det själv.
Här är några tips och råd.

Avslut mot trappor kan man göra på
flera sätt. T ex med en rundad kant, 45
graders girade, limmade kanter eller
bara en enkel rak avslutning.
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klinkerdäck .se

Titta gärna in på vår hemsida klinkerdäck.se för inspiration och tips. Här
hittar du även några bra filmer som
visar installationen. Använd bra verktyg, det kan löna sig att hyra in bra
såg och ett större vattenpass.
Se till att underlaget är bra innan
läggning, glöm inte fall från huset.
Använd 2 olika fiberdukar, både för
ogräs och vattenavrinning.
Förbered fötter och höjder innan
läggning. Använd rekommenderade clips mm.
Justera plattorna efter hand, inte
efteråt.
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Terassvärmare

Lightfire Dolce Vita

Förläng de sköna sommarkvällarna
med terassvärmare
Italkero i Italien tillverkar terrassvärmare av absolut högsta kvalitet. Den ursprungliga lyxiga uteplats värmaren som kopierats över hela världen.
En gasolvärmare med en synlig låga som skapar
en glamorös atmosfär och ger mycket både ljus
och värme. Håll din uteplats eller terrass stilfull,
modern, och attraktiv.
Falò - Med den syblyga lågan i glasröret ger
den både ljus och värme. På kvällen ger den en
mycket stämningsfull sken. Den vanligaste färgen
är svart, silver och rost
Lightfire Dolce Vita - En underbar utomhus trädgårdsmöbel, både som en lampa och terrassvärmare kombineras i en modern design. Hutan LED
belysning. Minimum 0,5 m till brännbart material
ovan, och 2 m vid sidorna.
Extra tillval till din värmare är t.ex. Fjärrkontroll med
3 effektlägen, drinkbord monterat på värmaren,
hjul (för enkel förflyttning på uteplatsen),valfri pulverlackering av färger i RAL Skalan.
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Med fjärrkontrollen är det lätt
att tända och släcka brännaren
samt reglera elden i 3 olika lägen.

Falò
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prontokakel.se
Kompanigatan 29, 235 32 Vellinge
info@prontokakel.se. Tel 040-466 460
Se våra öppettider på vår hemsida.
Välkommen!
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