A0001 Glasmosaik vit
En klassisk vit glasmosaik i kvadrat som mäter 20x20mm. En form lika tidlös som materialet i sig.
Mosaiken är i genomgjutet glas med en blank och slät yta.
A0100 Glasmosaik svart
En klassisk svart glasmosaik i kvadrat som mäter 20x20mm. En form lika tidlös som materialet i sig.
Mosaiken är i genomgjutet glas med en blank och slät yta.
A0006 Glasmosaik vit
En klassiskt vit mosaik med mycket liv. Likt vita moln är mosaiken marmorerad och levande i sitt
mönster. Mosaiken i genomgjutet glas är kvadratisk och mäter 20x20mm.
A0415 Glasmosaik turkos
En klassiskt turkos mosaik rik i sitt färgspektrum från ljus till mörkturkos. Dimmformationer i vitt
marmorerar ytan och ger varje bit ett unikt mönster. Mosaiken i genomgjutet glas är kvadratisk och
mäter 20x20mm.
A1200 Glasmosaik mix turkos
Den perfekta turkosa mosaikmixen som för tankarna till Karibiens klara vatten. Mixen är rik på olika
textur och effekter. Mosaiken i genomgjutet glas är kvadratisk och mäter 20x20mm. Mixen
innehåller klassiska bitar i turkos med en yta likt hårt sammanpressade sandkorn, blå bitar med en
regnbågsskimrande effekt samt turkosa och blå bitar med en marmorering som av moln och stråk av
guld.
A1201 Glasmosaik mix guld
En lyxig flerfärgad mosaikmix i olika guldtoner och vitt. Mosaiken i genomgjutet glas är kvadratisk och
mäter 20x20mm. Mixen innehåller marmorerade bitar i guld med transparens i olika utsträckning.
Andra bitar är marmorerat vit-rosa med stråk av guld. De vita bitarna är även de marmorerade och
har en härlig känsla av rörelse.
A1209 Glasmosaik mix blå
En härlig flerfärgad mosaikmix som för tankarna till hav, klippor och snäckskal. Mosaiken i
genomgjutet glas är kvadratisk och mäter 20x20mm. Färgerna går i vitt, grått, pärlemor och blått i
olika textur. Mixen innehåller klassiska bitar i grått och vitt med en yta likt hårt sammanpressade
sandkorn, grå mosaik med pärlemorskimmer likt insidan av ett snäckskal samt blå och grå bitar som
har en marmorering med stråk av guld.
A1225 Glasmosaik mix svart
En finstämd mörk mosaikmix. Mosaiken i genomgjutet glas är kvadratisk och mäter 20x20mm. En mix
i svart, grått och guld med olika textur. Mixen innehåller klassiska svarta och grå bitar med en yta likt
hårt sammanpressade sandkorn. Andra bitar är blanka med en yta som om de att målats med en
pensel doppad i skimrande guld.
A1226 Glasmosaik mix svart
En dramatisk mix i svart, lila och brunt. Mosaiken i genomgjutet glas är kvadratisk och mäter
20x20mm. Mixen innehåller enfärgade svarta bitar, svarta och lila som marmorerats med ett
guldglitter likt stjärnstoff. På sina ställen anas även mörkblå stråk. Varje ark innehåller även några
guldbitar med 18 karats vitt bladguld.
Tips! Önskar ni fler eller färre bitar i guld/vitt guld? Preparera arken innan montering genom att ta
bort några bitar för att ge plats för mer guld alternativt plocka bort guldbitarna helt. Vid montering

fyller plattsättaren hålen i arken med extra bitar. Alla mosaikartiklar säljs per ark och guldmosaik
finns att köpa separat.
A1229 Glasmosaik mix svart
Mixen liknar en stjärnbeströdd himmel i all sin elegans. Mosaiken i genomgjutet glas är kvadratisk
och mäter 20x20mm. Mixen innehåller enfärgade svarta bitar, svarta med metallisk lyster och andra
gnistrande dovt blå-svarta. De sistnämnda ser ut att ha blivit marmorerade med ett glitter som
skimrar likt stjärnstoff. Varje ark innehåller även några guld bitar med 18 karats vitt bladguld.
Tips! Önskar ni fler eller färre bitar i guld/vitt guld? Preparera arken innan montering genom att ta
bort några bitar för att ge plats för mer guld alternativt plocka bort guldbitarna helt. Vid montering
fyller plattsättaren hålen i arken med extra bitar. Alla mosaikartiklar säljs per ark och guldmosaik
finns att köpa separat.
A1235 Glasmosaik mix vitt
Unik mosaik formgiven av Solklippa & Skogh till Mosaic Swedens sortiment. Mosaiken i genomgjutet
glas är kvadratisk och mäter 20x20mm. En mix i vitt och grått med olika textur. Mixen innehåller
klassiska bitar med en yta likt hårt sammanpressade sandkorn, grå mosaik med pärlemorskimmer
som insidan av ett snäckskal. Andra bitar har en yta som påminner om dimsköljda moln. En ljus mix
med mycket liv.
A1236 Glasmosaik mix grått
Unik mosaik formgiven av Solklippa & Skogh till Mosaic Swedens sortiment. Mosaiken i genomgjutet
glas är kvadratisk och mäter 20x20mm. En mix i grått med olika textur och känsla som för tankarna
till rundslipade stenar. Mixen innehåller de klassiska bitarna med en yta likt hårt sammanpressade
sandkorn. Andra bitar påminner om dimsköljda moln. Varje ark innehåller även några guld bitar med
18 karats vitt bladguld.
Tips! Önskar ni fler eller färre bitar i guld/vitt guld? Preparera arken innan montering genom att ta
bort några bitar för att ge plats för mer guld alternativt plocka bort guldbitarna helt. Vid montering
fyller plattsättaren hålen i arken med extra bitar. Alla mosaikartiklar säljs per ark och guldmosaik
finns att köpa separat.
A1237 mix beige
Unik mosaik formgiven av Solklippa & Skogh till Mosaic Swedens sortiment. Mixen skapades ur ett
behov av ”den perfekta beigea mixen”. En mix som för tankarna till mjuka stränder. Det blev en mix i
olika textur och känsla som sträcker sig från varmt grå till beige. Mixen innehåller de klassiska bitarna
med en yta likt hårt sammanpressade sandkorn. Andra bitar ser ut som de målats med pensel där
varje bit är unik i sitt mönster. Mosaiken i genomgjutet glas är kvadratisk och mäter 20x20mm. Varje
ark innehåller även några guld bitar med 18 karats vitt bladguld.
Tips! Önskar ni fler eller färre bitar i guld/vitt guld? Preparera arken innan montering genom att ta
bort några bitar för att ge plats för mer guld alternativt plocka bort guldbitarna helt. Vid montering
fyller plattsättaren hålen i arken med extra bitar. Alla mosaikartiklar säljs per ark och guldmosaik
finns att köpa separat.
A1238 Glasmosaik mix vit
Unik mosaik formgiven av Solklippa & Skogh till Mosaic Swedens sortiment. En exklusiv vit mix med
mycket liv. Mosaiken i genomgjutet glas är kvadratisk och mäter 20x20mm. Mixen består av vita bitar
med mönster likt en dimsköljd himmel. Andra bitar är varmt vita med en lyster som insidan på ett
snäckskal. Varje ark innehåller även några guldbitar med 18 karats vitt bladguld.

Tips! Önskar ni fler eller färre bitar i guld/vitt guld? Preparera arken innan montering genom att ta
bort några bitar för att ge plats för mer guld alternativt plocka bort guldbitarna helt. Vid montering
fyller plattsättaren hålen i arken med extra bitar. Alla mosaikartiklar säljs per ark och guldmosaik
finns att köpa separat.
A1239 Glasmosaik mix blå
Unik mosaik formgiven av Solklippa & Skogh till Mosaic Swedens sortiment. Inspirationen till denna
mix kommer av Sveriges egna sjöar och vatten. Likt vatten har mixen ett färgspektrum som sträcker
sig från ljust till mörkt blått. Varje mosaikbit har ett eget unikt mönster. Vissa med mönster likt en
dimsköljd himmel och andra som de målats med en pensel doppad i glittrande guld. Mosaikbitarna är
kvadratiska och mäter 20x20mm.
B1104 Glasmosaik mix guld
En metalliskt guldskimrande mosaikmix i formatet 15x15mm. Mixen i olika nyanser av guld såsom
rosé och rött guld skapar en levande guldig färg. Mosaiken i olikfärgad transparent glas har guldfärg
penslat på baksidan av bitarna vilket skapar ett fint djup. Mosaikbitarna reflekterar ljus på ett
underbart sätt.
B1204 Glasmosaik mix röd
En eldigt röd mosaikmix i formatet 15x15mm. Mixen består av transparenta rostorangea bitar med
pärlemorskimmer och röda bitar i ett spektrum från orange till oxblodsrött. Varje ark innehåller även
några guldbitar med 18 karats bladguld. Mosaiken är i genomgjutet glas och har en fantastisk lyster.
Tips! Önskar ni fler eller färre bitar i guld/vitt guld? Preparera arken innan montering genom att ta
bort några bitar för att ge plats för mer guld alternativt plocka bort guldbitarna helt. Vid montering
fyller plattsättaren hålen i arken med extra bitar. Alla mosaikartiklar säljs per ark och guldmosaik
finns att köpa separat.
B1208 Glasmosaik mix grön
En metalliskt grön och guldskimrande mosaikmix i formatet 15x15mm. Mixen i rost, olika gröna
nyanser, guld och brunt för tankarna till skog. Mosaiken i olikfärgad transparent glas har guldfärg
penslat på baksidan av bitarna vilket skapar ett fint djup. Mosaikbitarna reflekterar ljus på ett
underbart sätt.
D0001 Marmor vit
En klassisk vit marmor i kvadrat som mäter 23x23mm. En form lika tidlös som materialet i sig.
Marmorn med sin ådring sträcker sig från kristallskimrande vit till molnstrimmigt ljusgrå bitar. Ytan
på marmorn är polerad till en slät och len yta.
D0101 Marmor svart
En klassisk svart marmor i kvadrat som mäter 23x23mm. En form lika tidlös som materialet i sig.
Marmorn med sin ådring sträcker sig från enfärgat svart till vener i kristall och grått. Ytan på
marmorn är polerad till en slät och len yta.
D1100 Glasmosaik metall silver
En metalliskt silverskimrande mosaik i formatet 23x23mm. Mosaiken är i klarglas med silverfärg på
baksidan av bitarna. Mosaikbitarna är fasade på undersidans kanter likt en kon vilket skänker
mosaiken dess spännande 3-dimensionella djup. Det transparanta glaset med botten i silver
reflekterar ljus på ett underbart sätt och återspeglar omgivningen.
D1101 Glasmosaik metall grå

En metalliskt grå och silverskimrande mosaik i formatet 23x23mm. Mosaiken är i klarglas med en grå
färg på baksidan av bitarna. Mosaikbitarna är fasade på undersidans kanter likt en kon vilket skänker
mosaiken dess spännande 3-dimensionella djup. Det transparanta glaset med botten i grått
reflekterar ljus på ett underbart sätt och återspeglar omgivningen.
D1201 Mix glas och marmormosaik vit
Unik mosaikmix formgiven av Solklippa & Skogh till Mosaic Swedens sortiment. Matt marmor och
glansig mosaik ger en levande mosaikmix i vitt. Mosaikbitarna är kvadratiska och mäter 23x23mm.
Texturskillnaden i materialen gör sig påmind både när man ser mosaiken och känner på den. Den
genomgjutna glasmosaiken har en underbar yta, som insidan på ett snäckskal med sin pärlemorglans.
Marmorn med sin ådring sträcker sig från kristallskimrande vit till molnstrimmigt ljusgrå bitar. Ytan
på marmorn är polerad till en slät och len yta.
D1202 Mix glas och marmormosaik svart
Unik mosaikmix formgiven av Solklippa & Skogh till Mosaic Swedens sortiment. Matt marmor och
glansig mosaik ger en levande mosaikmix i svart. Mosaikbitarna är kvadratiska och mäter 23x23mm.
Texturskillnaden i materialen gör sig påmind både när man ser och känner på den. Den genomgjutna
glasmosaiken har en underbar yta, både lena släta bitar och andra med en intressant kristallisk
struktur. Marmorn med sin ådring sträcker sig från enfärgat svart till vener i kristall och grått. Ytan på
marmorn är polerad till en slät och len yta.
F0001 Marmor fiskfjäll vit
En klassisk vit marmor i fiskfjällsmönster. Varje mosaikbit mäter 65x78mm. Formen tillsammans med
marmorns mångfald i vita och grå nyanser gör att mosaiken upplevs som tredimensionell. Marmorn
med sin ådring sträcker sig från kristallskimrande vit till molnstrimmigt ljusgrå bitar. Ytan på
marmorn är polerad till en slät och len yta.
L0001 Keramisk geometri vit
En geometrisk mönstermosaik som likt ”trompe loeil” lurar ögat med dess stjärnor och romber. Det
spännande mönstret kan förstärkas med en avvikande fog eller förbli diskret med en fogfärg nära
mosaikens egna. Mosaikbitarna utgörs av vit glaserad keramik med en glansig yta och mäter
32x55mm.
L0002 Marmor fiskben vit
En klassisk vit marmor i stavar som bildar fiskbensflätor. En form lika tidlös som materialet i sig.
Mosaikbitarna mäter 20x64mm. Marmorn med sin ådring sträcker sig från kristallskimrande vit till
molnstrimmigt ljusgrå bitar. Ytan på marmorn är polerad till en slät och len yta.
L0200 Glasmosaik grå ellips
Unik mosaik formgiven av Solklippa & Skogh till Mosaic Swedens sortiment. En geometrisk
mönstermosaik som likt ”trompe loeil” lurar ögat med dess stående och liggande ellipsformationer.
Mönstret byggs upp av genomgjuten glasmosaik i två former, kvadrater och trianglar. Kvadraten
mäter 23x23mm och triangelns sidor 22mm. Färgskalan går från vitt till ljust grått. Färgen på
mosaiken liknar en dimsköljd himmel med bitar som varierar i transparens.
L0800 Glasmosaik beige ellips
Unik mosaik formgiven av Solklippa & Skogh till Mosaic Swedens sortiment. En geometrisk
mönstermosaik som likt ”trompe loeil” lurar ögat med dess stående och liggande ellipsformationer.
Mönstret byggs upp av genomgjuten glasmosaik i två former, kvadrater och trianglar. Kvadraten
mäter 23x23mm och triangelns sidor 22mm. Färgskalan går i jordiga nyanser av beige, brunt,
plommon, terrakotta och grått. Varje mosaikbit har ett eget unikt mönster. Vissa för tankarna till
sandiga dyner och andra som de målats med en pensels mjuka drag.

O0001 Marmor vit hexagon
En klassisk vit marmor i hexagonens sexkantiga form. Mosaikbitarna mäter 42mm i diameter.
Marmorn med sin ådring sträcker sig från kristallskimrande vit till molnstrimmigt ljusgrå bitar. Ytan
på marmorn är polerad till en slät och len yta. En exklusiv mosaik med mycket liv.
O0101 Marmor svart hexagon
En klassisk svart marmor i hexagonens sexkantiga form. Mosaikbitarna mäter 42mm i diameter.
Marmorn med sin ådring sträcker sig från enfärgat svart till vener i kristall och grått. Ytan på
marmorn är polerad till en slät och len yta. En mörk mosaik med mycket liv.
O0800 Marmor beige hexagon
En exklusiv beige natursten i hexagonens sexkantiga form. Mosaikbitarna mäter 42mm i diameter.
Stenen med sin spännande yta är livlig med inslag av fossiler och kristaller. Ytan på stenen är polerad
till en slät och len yta.

