
Ett slitstarkt och 
hygieniskt material

Utomhusklinker

Utomhusklinker från Corso Italia tillverkas i 20 
mm genomfärgad granitkeramik och är optimalt 
anpassat för utomhusbruk, utan efterbehandling 
och underhåll.

 Underhållsfritt
 Slitstarkt 
 Hygieniskt
 Icke-absorberande
 Frostsäkert
 Åldersbeständigt

Psst! Granitkeramik är även extremt motstånds-
kraftigt mot missfärgningar.

CORSO ITALIA står för äkta italienskt hantverk 
i stilren design. Med sitt starka designfokus 
och exceptionella material kännedom är CORSO 
ITALIA en trendsättare inom granitkeramik på den 
internationella marknaden.

www.corsoitalia.com MADE IN ITALY

GräsGrus

Piedistal Traditionell limning



Fogfri montering med justerbara distanser
Utomhusklinker från Corso Italia kan med enkelhet placeras 
direkt på plattstöd på alla ytor som har ett fast underlag 
vilket gör installationen snabb, enkel och flexibel. Justerbara 
distanser från Eurotec ger en blixtsnabb montering, helt 
utan fogar.

  Se komplett sortiment på BAUHAUS.SE

SERIE FÄRG MÅTT M2/KRT

Regent Grey 60x60x2 cm 0,72 m²

Regent Ivory  60x60x2 cm 0,72 m²

Whisper Greige  60x60x2 cm 0,72 m²

Gammalt eller nytt, varje hus med till och med en liten tomt 
ger olika anslutningsmöjligheter. Att bygga ett övergångs
utrymme mellan utsidan och insidan av huset kan tyckas 
vara ett professionellt designer-jobb, men det finns några 
knep som enkelt kan implementeras för att uppnå en vacker 
och funktionell sömlös inomhusutomhusövergång.

Samtliga färger för Corso Italias utomhusklinker finns som 
traditionella golvplattor för inomhusbruk för att skapa en 
sömlös övergång mellan inom och utomhusmiljö.

Grey GreigeIvory

Fler och fler väljer att införa sömlösa 
övergångar mellan inom- och utomhus-
miljöer för en genomtänkt design och 
en närmare koppling till naturen.

Förgyller balkong och terrass
Ge din uteplats en exklusiv look med stilrent italienskt 
utomhusklinker som är lättskött och inte kräver någon 
efterbehandling eller speciella rengöringsprodukter. 

Utomhusklinker från Corso Italia kan med enkelhet 
placeras direkt på plattstöd på alla ytor som har ett fast 
underlag vilket gör installationen snabb, enkel och flexibel. 
Justerbara distanser ger en blixtsnabb montering, helt 
utan fogar.

Se komplett sortiment på BAUHAUS.SE


