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1. LA RIGGIOLAS kakel innebär hög kvalitet och är enkla att lägga!
Efter att blivit målade och glaserade för hand bränns LA RIGGIOLAs kakel
vid temperaturer på över 1000 grader vilket innebär att det inte krävs någon
ytterligare behandling vare sig innan eller efter läggning.
Tack vare våra kakelplattors höga kvalitet och deras hårda glasyr (vilket gör
dom fullständigt vattenavvisande – se gärna under ”Teknisk Analys”) kan
vårt kakel användas såväl på väggar som på golv.

LA RIGGIOLAS rika urval former, färger och mönster
I LA RIGGIOLAs rika sortiment återfinns hundratals handmålade eller
handtryckta mönster samt även unika enfärgade kakelplattor med enastående
lyster i glasyren.
Om du föredrar att designa ditt eget mönster så tillverkar vi gärna ditt kakel i
de färger du önskar. Att byta färg kostar inget extra hos oss och du kan
förverkliga dina drömmar.
Alla våra mönster kan tillverkas i samtliga våra kakel storlekar. Vilka former
som finns tillgängliga hittar du under Produkt information (att ändra storlek
kan i vissa fall påverka priset. Tumregel: ju mindre platta desto högre
kvadratmeter pris).
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LA RIGGIOLA hjälper dig att förverkliga dina drömmar!
Om du önskar att göra ditt eget mönster eller om du hittat ett vackert
mönster i t.ex. en tidskrift så ordnar vi det gärna åt dig. Kontakta oss för ett
omgående kostnadsförslag. Du kommer att bli förvånad över hur
överkomligt det är att låta tillverka dina drömmars kakel!

2.

LA RIGGIOLAs policy – försäljningsvillkor

•

Leveranstider: 3-5 veckor

•

LA RIGGIOLA bekräftar alla order via mail för att undvika eventuella missförstånd.
Om du skulle finna några avvikelser ber vi dig kontakta oss omgående. Efter 24
timmar startar vi tillverkningen av din order och därefter kan inte längre några
förändringar göras

•

Kontrollera snarast ditt kakel eller din keramik efter leverans. LA RIGGIOLA godtar
inte klagomål gällande skadat gods efter att varorna avhämtats

•

LA RIGGIOLA föreslår att du mixar innehållet från flera kakelförpackningar innan
läggning samt att du låter fogarna vara mycket trånga (ca 1,5 – 2 mm). Det senare
gäller särskilt mönstrat kakel som med denna montering kommer att bli både vackrare
och lättare att hålla rent!

•

Mindre variationer gällande färgnyanser godtas inte som giltigt skäl för klagomål då
det är en naturlig del av den handgjorda processen. Tvärtom är det ett bevis på vårt
kakels unika och oefterhärmliga karaktär.

•

Observera att LA RIGGIOLA inte godtar kakel i retur om du råkat beställa för många
plattor. Eftersom vårt kakel tillverkas för hand så är varje leverans till våra kunder
unik och därmed inte möjlig att sälja vidare. Men vi hjälper dig givetvis gärna att på
förhand räkna ut hur många plattor du kommer behöva. Kom ihåg att det alltid
rekommenderas att beställa ca. 10% fler plattor.

•

Eftersom även glasyren görs för hand så kan ett tunt nätliknande mönster uppstå i
denna. På italienska kallas det för ”Cavillo” och är normalt för handgjort kakel. Det
innebär inte att kaklet kan vittra eller gå sönder utan beror på att de naturliga mineral
salterna i leran når ytan och bildar denna karakteristiska ljusgrå struktur. Ytterligare
ett bevis på att ert kakel är genuint hantverk och ger det än mer liv och personlighet,

•

Alla leveranser sker från butiken på Rörstrandsgatan 13 i Stockholm om inte annan
leverans adress avtalats i samband med ordern.
Tveka inte att kontakta oss för ytterligare information. Benvenuti!
Luisa Martorelli
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3. Tekniska och kemiska egenskaper (*)

Ytans hårdhet

Norm

Krav

La Riggiola

EN 10545-7

min. 1

5

(Mohs skala)

Beständighet mot

max 5

EN 10545-13.8

Syra och alkali

Nötningsbeständighet

min. C

A

max A

EN 154

min. I

IV

Max IV

Beständighet mot

EN 122

Hushållkemikalier

Beständighet mot
Fläckar

min. B

AA

max AA

EN 122

min. 2

1

max 1

(*) Tester utförda av ”Centro Ceramico” i Bologna, Italien
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