


Projektet Knutpunkten eller nya Resecentrum i 
Helsingborg färdigställt 2021. En yta på över 4000 
kvm med bland annat plattor från Caesar Portraits 
referens Kirby 120x120, 60x120 och 30x120 samt 
trapp-plattor. 



Om Interni
Interni Kakelstudio AB består av 5 enheter. Huvudkontor 
och centrallager ligger i Helsingborg. I Malmö, Helsingborg, 
Hässleholm och Växjö har vi studios för materialval 
och proffsbutiker för hantverkare. I Stockholm har vi ett 

projektkontor för arkitekter och föreskrivare. Vi riktar oss 
till privatpersoner, hantverkare, fastighetsägare, arkitekter, 
byggbolag och projektägare.

Verksamhetsområden
Interni är uppdelat i tre verksamhetsområden: Interni 
Kakelstudio, Interni Proffsbutik och Interni Projekt. 

Interni Kakelstudio riktar sig främst till privatpersoner och 
erbjuder butiker utställningar, lösningar, designkoncept samt 
inspiration för miljöer i hem. 

Interni Proffsbutik bygger relationer med de som dagligen 
arbetar med våra produkter. Proffsbutiken erbjuder kunskap 
om regelverk för byggnationer, materialspecifikationer och  
har en extra hög servicenivå och tillgänglighet.

Interni Projekt arbetar i huvudsak med arkitekter, 
konstruktörer på större byggbolag och fastighetsägare i 
projekt där föreskrivningar förekommer. Här är rätt materialval, 
egenskaper, miljöval och ekonomi viktiga frågor.

Vår ambition, kompetens och branscherfarenhet ska se till så att 
du som kund oavsett om du besöker vår kakelstudio, proffsbutik, 
eller vårt projektkontor alltid ska få den hjälp du behöver. 

Tillsammans gör vi livet lite vackrare.



Projekt
Få kan stoltsera med vår erfarenhet av 
projekt med keramiska produkter. Våra 
medarbetare har genom åren bidragit 
med olika lösningar, föreslagit material 
och underhållsalternativ som gör att 
projekten blir som förväntat eller bättre. 
Vi har jobbat med såväl stora som små 
projekt, ROT och nyproduktion – bland 
annat offentliga miljöer, restauranger, 
fasader, hotell, bilhallar och badhus. Låt 
oss visa på exempel som säkerställer 
det du söker. Vi vill kunna garantera att 
du blir nöjd med ditt projekt. Vår vision är 
att vara med och skapa morgondagens 
miljöer – med högsta kvalitet både 
tekniskt, estetiskt och miljömässigt. 
Vi har rätt kompetens, kunskap och 
erfarenhet.



Arkitekt
Som arkitekt och konstruktör ställs 
du inför stora utmaningar i ett projekt. 
Ekonomi och andra faktorer ställs 
mot design, funktion och utseende. 
Det är här vi på Interni kommer in 
med vår långa branscherfarenhet och 
kompetens. Vi bidrar med vår kunskaper 
inom materialval, produktegenskaper 
och miljöval. Samtidigt visar vi dig på 
vilka möjligheter som finns i dina val av 
material, färger, storlekar, tjocklekar och 
ytskikt. Möjligheterna är ofta oändliga. 
Tillsammans ser vi över vilka krav som 
ställs, vilka egenskaper som behövs och 
bidrar med de lösningar som gör att just 
ert projekt blir fulländat.



Byggare
Som utförare och ansvarig för byggnationen i större projekt är det 
viktigt med just-in-time-delivery. Material och produkter måste 
finnas på plats i rätt tid. Kostnadseffektivitet och tidskraven är 
ofta enormt höga. Med eget centrallager i Helsingborg och stor 
kontroll över vårt nätverk av leverantörer har vi god kontroll över 
logistiken. Med de förutsättningarna ser vi till att du har rätt 
material i rätt tid på rätt plats.

Plattsättare
Interni har showrooms med kompetens som vänder sig till er 
som är byggare och kakelproffs! Vi har både kunskapen och 
produkterna för ett lyckat resultat. Vår erfarenhet av byggtekniker, 
skötselanvisningar och materialspecifikationer gör oss till en 
trygg samarbetspartner. Naturligtvis har vi också de rätta 
verktygen som hjälper dig ute hos dina beställare. Vi finns här 
för dig, men också för dina kunder. De kan själva titta i uppsatta 
miljöer, få råd och välja på prover Du och dina kunder är viktiga 
för oss! Så tveka inte att besöka eller kontakta din närmaste 
proffsbutik.

Fastighetsägare
För många fastighetsägare är inte bara funktion och ekonomi 
viktigt - det ska se bra ut också. Varje projekt ska bära sig, vara 
hållbart över tid och vara lätt att underhålla. Även säkerhet och 
miljöfrågor är viktiga, men framför allt är ekonomin viktig i varje 
projekt. Interni visar gärna och ofta på olika lösningar för att 
belysa de olika aspekterna och för att göra värderingen av olika 
fördelar enklare. Bjud in oss tidigt i projekten för bästa och mest 
optimala lösning.



COPENHAGEN PLAZA HOTEL.  
EN NATURSTENSKÄNSLA 
SKAPAS EN GRANITKERAMIK 
MED DENNA LOOK. 
GOLVEN HAR UTFÖRTS 
MED HEXAGONER OCH 
DEKORPLATTOR I MÖNSTER. 
BÄNKSKIVAN ÄR EN KOMPOSIT-
STEN FÖR ATT BINDA IHOP 
MATERIALVALEN.

UMEÅ PRIVAT HUS MED EN 
SNYGG OCH MODERN FASAD 
FRÅN NORDIC PANELS 
ELAR FAVETON ANTRASITE. 
PANELERNA ÄR 20X40 CM.

UTSTÄLLNINGEN I 
HELSINGBORG FÄRGAT 
PROJEKTKAKEL 15X15 CM. 
HÄR FINNER DU INSPIRATION 
OCH PROVER UTÖVER DET 
VANLIGA.

GRAND HOTEL VERANDA 
MED EN  VATTENSKUREN 
NATURSTEN I BRUNA TONER. 

PRIVAT VILLA MED ENKLA 
FÄRGVAL OCH EN PLATT I 
GEOMETRISK FORM KAN DU FÅ 
FRAM SPÄNNANDE MÖNSTER 
ÄVEN I ETT MINDRE PROJEKT.

KÖPINGS BADHUS MED EN 
25 METERS BASSÄNG, EN 
UNDERVISNINGSBASSÄNG MED 
HÖJ- OCH SÄNKBAR BOTTEN, 
RELAXDEL OCH MÄNGDER 
MED LEKYTOR SAMT EN 
VATTENRUTSCHKANA.  

NORRA DJURGÅRDENSTADEN 
FASADPROJEKT MED 
MATERIAL FRÅN AGROB 
BUCHTAL LISTELLO SOM ÄR 
INGJUTNA I BETONGBLOCK.

FORSGRENSKA BADET HAR 
FÅTT EN UPPGRADERING I 
OCH MED OMBYGGNATIONEN 
AV MEDBORGARHUSET PÅ 
MEDBORGARPLATSEN I 
STOCKHOLM.



Fasader & 
fasadsystem
Vi har lång erfarenhet av att leverera 
lösningar för fasader i små och stora 
projekt. Interni arbetar bland annat med 
fasadsystem för ventilerade fasader. 
Lämpliga användningsområden för 
våra fasadsystemen är bland annat 
bostadshus, hotell och shoppingcenter. 
Trots att det är färdiga system som är 
enkla att montera, så är möjligheterna 
många gällande storlekar, färger och 
ytskikt. Vi har också system med ytskikt 
som är självrengörande och mycket lätta 
att underhålla. Vi ser till att du kan blanda 
funktion och lösningar, men samtidigt få 
den design du efterfrågar.

Pool
Under åren har vi kommit att arbeta 
med många projekt som rör kommunala 
och privata simhallar, äventyrsbad 
och offentliga poolmiljöer. Vi har bland 
annat varit delaktiga i och stora aktörer 
i projekten Holiday Club Åre, Köpings 
badhus och Energikällan i Lindesberg. 
Med vår erfarenhet kan vi nog räkna 
oss till en av de största leverantörerna i 
Sverige till just projekt i poolmiljöer.



Hotell & restaurang
Under åren har vi varit delaktiga i många 
projekt i hotell- och restaurangmiljöer. 
Några av våra referenser är McDonalds, 
Pizza Hut, Hotell Mårtensson (Halmstad) 
och Copenhagen Plaza Hotel. Vi har lång 
erfarenhet av de olika miljöer som finns 
och hur de kan och ska uppfattas av 
besökaren. Många miljöer ska ge känslan 
av lugn och hemma-hos, men samtidigt 
vara lyxiga och ge kunden en upplevelse. 
Trender, färger och designlösningar 
brukar spela stor roll i projekten.

Offentliga Miljöer
Byggkeramiska produkter som kakel, 
klinker, natursten, granit och keramik 
finns i stort sett i alla offentliga miljöer 
vi besöker. Interni har erfarenhet av 
projekt som köpcentrum, kommunala 
anläggningar, kontor, hotell, bilhallar och 
badhus. Varje miljö har olika utmaningar 
och kräver sin egen kompetens. Genom 
lång erfarenhet och ett väl utbyggt 
nätverk av leverantörer hanterar vi de 
olika miljöerna med kostnadseffektiva 
lösningar, design och kvalitet. Låt oss 
vara med som rådgivare redan i början av 
projektet för att uppnå bästa resultat.



Logistik
Vi har centrallager och huvudkontor i Helsingborg. Därifrån 
utgår de flesta av våra leveranser för att inom 1-2 dagar vara 
hos kund eller i butik. Vi arbetar med just-in-time delivery - 
din leverans ska landa när du behöver den. Genom att noga 

planera samleveranser från olika leverantörer i intervaller med 
järnväg, båt eller lastbil minimerar vi koldioxidutsläpp och är 
kostnadseffektiva.

Miljöval
Hänsyn till miljö och framtid finns med i alla beslut vi 
tar vad gäller leverantörer, investeringar, transporter och 
materialval. Vi arbetar aktivt och kontinuerligt med att 
minska vår påverkan på miljö och hälsa vid installation av 
byggkeramiska konstruktioner. Vi följer branschnormer och 
arbetar med byggvarudeklarationer, och kan tillhandahålla 
dokumentation för produkter som följer modellen för 
Sunda Hus och Svanenmärkta projekt. Våra leverantörers 
miljöarbete är viktigt för oss. Vi prioriterar fabriker med 

tydliga miljöcertifieringar och det är viktigt att de är 
anslutna till miljöledningssystem. De ska även enligt EMAS 
producera kakel och klinkerprodukter i slutna system. Interni 
Kakelstudio är ansluten till REPA-registret, och redovisar till 
kemI:s OBS- och begränsningslista när så krävs. Vi följer 
den miljöpolicy som är utarbetad av branschorganisationen 
Byggkeramikrådet. BKR.

Vi bidrar och hjälper er till ett klimatsmart projekt.

Certifikat
Alla produkter vi säljer och leverantörer vi använder 
kvalitetssäkras och bedöms utifrån kvalitets- miljö- och 
säkerhetskrav. Vi ser helst att de har olika certifikat som 
säkerställer vår höga ambitionsnivå. Ett flertal av våra 
produkter är miljöcertifierade enligt Greenguard Gold 
Certificate. Certifikatet är en god grund för de byggnadskrav 
och regler som finns runt om i världen. Våra keramiska 

produkter följer generellt Svensk Standard Europa Norm. 
Våra konstruktioner och systemlösningar bygger på AMA98 
och gällande BBV. Produkterna ska vara enligt bygg- eller 
branschnorm samt klara svensk standard UNI EN 14411. För 
övrig information om certifikat och säkerhet kontakta din 
representant för nödvändig information.



Vår Idé
Vi direktimporterar vårt sortiment från de bästa leverantörerna 
i Italien och Spanien. I våra showrooms har du möjlighet att 
välja material framtagna enligt den senaste teknologin och efter 
de senaste trenderna i vår bransch. Hos oss hittar du allt från 
klassiska till moderna uttryck. Vi lägger stor vikt vid kvalitet, 
balans, yta, och slutresultat. Vår viktigaste utgångspunkt är 
service, att möta efterfrågan och hitta lösningar. Vi säljer även 
badrumsinredning, duschlösningar, blandare och tillbehör från ett 
antal välkända varumärken. Även här är kvalitet och innovation 
viktigt för oss.

Vi har lång erfarenhet av såväl stora som små projekt. Vi jobbar 
löpande med nyproduktion, husleverantörer, kommersiella 
fastigheter och privatprojekt. Vår vision är att vara med och skapa 
morgondagens miljöer; tekniskt, estetiskt och miljövänligt.

Många säljer kakel – vi kan kakel. Låt oss göra ditt liv lite vackrare!



För kontakt och mer information

Stockholm
Katarinavägen 20
11645 Stockholm
076-631 10 16

Malmö
Jägersrovägen 211
213 77 Malmö 
040-630 77 00

Helsingborg
Kanongatan 13
254 67 Helsingborg
042-400 44 88

Växjö
Viktor Rydbergsgatan 40
352 46 Växjö
0470-229 19

www.interni.se | projekt@interni.se

Vi gör livet lite vackrare

ar.t arkitekter, Umeå /  KV Rind / Ar Bygg/ Umehem


