
Tak • Vägg • Golv

Skräddarsydd rumsdekor för koncept och inredning



Vi är nordens ledande specialist på skräddarsydd, 
inspirerande och funktionell inredningsdekor för 
vägg, tak och golv i offentliga miljöer. Som kund  
– inredare eller konceptutvecklare, arkitekt eller  
konsult – får du alltid:

• En kontakt till färdig lösning

•  Personlig service

•  Erfarenhet från mer än 10.000 utförda kundprojekt

•  Tillgång till marknadens bredaste sortiment

Välkommen till Scandiwall



, ___,,. - .. . \ 

' . 

. .-� .... I 

ROST OCH BETONG 

' I' 
• I \ 

•; ' . . ·:.· .• •• j \

•. , .,..: 

• 

-·

• • 

• • 
. 

' . 
• ••

' I 

41 

.e 
• •  

. 41 
- •.

Rost- och betongytskikt som levereras på 
rulle för effektiv frakt och enkel montering. 
Taktila, hyperrealistiska ytor som kan 
monteras både på vägg, tak och mindre ytor 
som möbler. Ett mycket spännande alternativ 
till en fototapet.

Produktspecifikation 

• Lättviktigt material för enkel montering 
  och låg produktionskostnad

• Standardmått 300x100cm 

• Taktil, mycket realistisk rost- eller betongyta.

• Handgjord yta med unika variationer 

• Tillverkat av sten- eller mineralpulver 

En unik produkt som kan användas inom- 
och utomhus, på väggar, tak eller möbler.

 Slate-Lite är faner av tunt hyvlad 100% 
natursten, monterat på en böjlig baksida och 
kan därför levereras på rulle och monteras 
som en tapet med särskilt lim. 

Slate-Lite stenfaner är produkten för dig som 
vill ha det äkta, men lika enkelt som tapet! 

Produktspecifikation

• Lättviktigt material för enkel montering och 
  låg produktionskostnad

• Miljövänligt framställd

• Stort urval av stentyper och utseenden

• Fiberglas, bomull eller genomlyslig botten
  (Transluscent)

• Lämplig för fasader och våtrum

• Vikt 1500 g/kvm

• Tjocklek 1,5-2 mm

• Mått 122 cm x 61 cm eller 240 x 120 cm,
  specialanpassade mått på beställning 
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Metallram 

Skyddande bakstycke 

15 mm aluminiumprofil 

Magnetsremsa 

Transparent PVC-film 

Passepartout 
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En stilren ljustavla med energisparande 
LED-belysning och ram av aluminium och 
PVC, för inomhusbruk. 

Ramen hålls ihop med magneter vilket 
gör omskyltning snabbt och enkelt. 

Produktspecifikation

• Aluminiumram med fram- och bakstycke 
i PVC/akryl

• Djup 15 mm

• Maximala dimensioner 245 x 125 cm

• Standardimensioner 50x70 cm, 
70x100cm och 100x140 cm

• Svart eller vit passepartout som tillval 

 Tapeter & fototapeter

 Stenfaner

 Bakgrundbelysta LED–Lösningar 

 Dekorpaneler

 Digitaltryck mosaik 

 Ljudabsorbenter vägg & innertak 

Rost & betong

 Tavlor, prints & canvastavlor 

 Golvmattor



Tapeter & fototapeter

Alla våra fototapeter trycks på non-woven- 

material i mycket hög kvalitet och efter skräd-

darsydda mått. Vi trycker din egen bild, något 

av våra 21 miljoner motiv, mönster eller särskilt 

framtaget grafiskt material. Vi erbjuder också 

standardtapeter från de stora kända varumär-

kena, svenska och utländska.

Alla tapeter och fototapeter är brandklassade.

Produktspecifikationer

Fototapet Premium 

• Medelmatt yta 

• Klimatneutralt digitaltryck 

• UV-beständig och avtorkningsbar 

• Snabb produktionstid

Fototapet Professional 

• Medelmatt yta 

• Variabel vådbredd 

• UV- tryck 

•  Mycket god slitagetålighet och tvättbarhet

Fototapet Non-coated

• Helmatt yta 

• Variabel vådbredd 

•  Samma känsla som en  

traditionell papperstapet 



Dekorpaneler

Våra designkollektioner 

innehåller ett stort, trendriktigt 

och elegant urval av stilar och 

material, så att du smidigt kan 

hitta rätt dekorpanel för att 

lyfta ditt projekt.

Med patenterad tillverknings-

metod och högsta kvalitet 

återskapas realistiska sten-, 

tegel-, betong- och stuckatur-

väggar.

Produktspecifikationer

•  Lättaste panelen på 

marknaden

•  Enkel installation,  

underhållsfri

• Brandklassad 

• Slittålig yta 

• Ljuddämpande effekt



Rost & betong

Produktspecifikationer

• Lättviktigt material för enkel montering 

• Standardmått 3000x1000 mm 

• Handgjord yta med unika variationer 

• Tillverkat av sten- eller mineralpulver 

• Brandklassad

Rost- och betongytskikt som levereras på rulle för 

effektiv frakt och enkel montering. Taktila, hyperrea-

listiska ytor som kan monteras både på vägg, tak och 

mindre ytor som möbler. Det böjliga materialet ger nya 

möjligheter att skapa unika ytor där de traditionella 

metoderna har begränsningar.



Stenfaner

Faner av tunt hyvlad 100% natursten på böjlig 

baksida som monteras likt en tapet. Slate-Lite 

stenfaner är produkten för dig som vill ha det 

äkta, men med flexibilitet på både plana och 

välvda ytor.

Produktspecifikationer

• 30 stentyper och utseenden

• Lättviktigt material för enkel montering

•  Standardmått 1200x610 mm och  

2400x1200 mm

• Miljövänligt framställd

• Brandklassad



Unik prisbelönt produkt för maximal kreativitet 

och flexibilitet. Valfri bild eller mönster trycks 

på baksidan av transparant resinmaterial för 

bästa hållbarhet.  

Du bestämmer själv den storlek och form på 

mosaikbitarna som bäst framhäver motivet.

Produktspecifikationer

•  Skräddarsydda mått från 2 kvm upp till 

stora fasader

•  Låg vikt 1200 g/kvm för enkel montering 

på väggar, golv, tak och i våtrum

•  UV-resistent resinmaterial 2 mm monterat 

på nätbaksida

• Mycket hög slit-, ljus- och vattentålighet

• Projekthjälp

Digitaltryckt mosaik

Mosaik i resinmaterial där storleken och 
formen på mosaikbitarna kan väljas och 
specialanpassas utifrån vad som passar 
motivet bäst – en möjlighet att skapa en 
helt unik miljö! 

Tryck din egen bild eller välj bland våra 21 
miljoner motiv. 

Produktspecifikation

• Skräddarsydda mått i små och stora 
  kvantiteter

• Passar även för fasader och våtrum 

• Levereras monterad på nätbaksida

• Vikt ca 1200g/kvm, tjocklek 2 mm. 

• UV-resistent resinmaterial

Mosaik i resinmaterial där storleken och 
formen på mosaikbitarna kan väljas och 
specialanpassas utifrån vad som passar 
motivet bäst – en möjlighet att skapa en 
helt unik miljö! 

Tryck din egen bild eller välj bland våra 21 
miljoner motiv. 

Produktspecifikation

• Skräddarsydda mått i små och stora 
  kvantiteter

• Passar även för fasader och våtrum 

• Levereras monterad på nätbaksida

• Vikt ca 1200g/kvm, tjocklek 2 mm. 

• UV-resistent resinmaterial



Prints och posters med eller utan ram, 

från våra unika bildgallerier eller eget 

motiv. Vi trycker även canvastavlor av 

högsta kvalitet på tjock bomullscanvas 

som monteras på stabila fururamar. 

För offentliga miljöer finns även låsbar 

upphängning som tillval.

CANVASTAVLOR
Produktspecifikationer

• 100% bomullscanvas 400g/kvm

• Träram av svensk furu

•  Standardmått: 

300x300 – 1200x1000 mm, maxmått 

2000x1400 mm 

• Ramdjup 18 eller 38 mm

• Avtorkningsbar 

•  Specialanpassningar: Speglad kant,  

svart eller vit kant, diptyk eller triptyk

RAMADE TAVLOR
Produktspecifikationer

• Matt och blankt papper  

•  Ramfärger: svart, vit och silver  

(andra ramtyper och färger på förfrågan)

•  Standardmått 400x600, 600x900, 

700x700 och 700x1000 mm  

(andra mått på förfrågan) 

• Passepartout 55 mm som tillval 

• Levereras monterad

Ramade tavlor, prints & canvastavlor



Tavla med tryck på polyesterduk som monteras på 

fururam med stoppning för A-klassad ljuddämpning. 

Ljudabsorbenten kan med fördel användas som ett 

alternativ till vanlig väggdekoration i professionella  

miljöer för att skapa ett behagligt ljudklimat och  

samtidigt förstärka rummets visuella intryck. 

Specialanpassade ljudabsorbenter med tryck kan  

även monteras i standard undertak.

Mattor i skräddarsydda mått för inredning och event, 

tryckta med den senaste tekniken i branschen för 

fantastiskt färgdjup och skärpa. Tryck ditt eget mönster 

eller välj bland våra 21 miljoner motiv. Stort urval av 

färdiga mönsterkataloger finns också att tillgå.

Produktspecifikationer
• Djup 50 mm för vägg, 23/45 mm för tak

•  Standardmått vägg 550x550 mm, 550 x 1100 mm, 

1100 x 1100 mm, andra mått på förfrågan

• Ljudklass A, ISO 354/ ISO 11654

• Miljövänligt tryck

Produktspecifikationer
• Skräddarsydda mått från 2 kvm

• Formskurna, friliggande med langettering eller heltäckande

• Genomfärgat tryck med lång livslängd 

• Allergitestade och brandklassade

• Stort urval av material och lugglängder 

• Projekthjälp

Ljudabsorbenter 
vägg & innertak

Golvmattor



LED-panel Aluframe ljuslåda 

En stilren ljustavla med energisparande 

LED-belysning och ram av aluminium och 

plexiglasfront, för inomhusbruk. Ramen hålls 

ihop med magneter vilket gör omskyltning 

snabbt och enkelt.

Flexibel och stilren skyltningslösning för inomhusbruk 

bestående av aluminiumram med eller utan LED-be-

lysning. Monteras med valfritt tryck på anpassad 

polyesterduk. Duken byts med ett enkelt handgrepp 

för effektiv omskyltning.

Produktspecifikationer
• Aluminiumram med framstycke i plexiglas

• Singel- eller dubbelskärm med djup 15 mm

•  Flertal standardimensioner från A4 till 1000x700 mm, 

max 2450x1250 mm

• Svart eller vit passepartout 

Produktspecifikationer
• Djup utan LED-belysning: 20 mm

• Djup med LED belysning: 80 mm

• Djup med dubbelsidig LED-belysning: 150 mm  

• Mått anpassas mot order
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Skyddande bakstycke 

15 mm aluminiumprofil 

Magnetsremsa 
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En stilren ljustavla med energisparande 
LED-belysning och ram av aluminium och 
PVC, för inomhusbruk. 

Ramen hålls ihop med magneter vilket 
gör omskyltning snabbt och enkelt. 

Produktspecifikation

• Aluminiumram med fram- och bakstycke 
i PVC/akryl

• Djup 15 mm

• Maximala dimensioner 245 x 125 cm

• Standardimensioner 50x70 cm, 
70x100cm och 100x140 cm

• Svart eller vit passepartout som tillval 



Referenscase Restaurang

Le Croissant

Inredare och uppdrag: Crio AB

Crio som är specialiserade på restaurangin-

redningar, ansvarade för att rita, projektera 

och inreda denna enhet av Le Croissant. Här 

ställdes rigorösa krav på materialval, både 

p.g.a. köpcentrumets Breeam-certifiering 

samt för att uppnå brandklassningen. 

Crio har utgått från kaféets övergripande 

koncept men gjort helhetsintrycket lite mer 

exklusivt för att passa in i köpcentrumets 

lyxiga framtoning. 

Scandiwall levererade noga utvalda fotota-

peter och vepor till Le Croissant’s kaféer.

För mig är Scandiwall ett själv-
klart val eftersom de har allt jag 
behöver för att förverkliga mina 

inredningsidéer.

”

Martin Moenvik från Crio



Retail Hotell

MQ

Inredare och uppdrag: MQ

I det nya retailkonceptet önskade MQ sätta 

upp en tapet med vasstrån för att få fram 

rätt känsla i butiken. Scandiwall blev till-

frågade om vi kunde göra en motsvarande 

digitaltryckt tapet som dels skulle ge bättre 

hållbarhet, underlätta uppsättning och även 

vara kostnadseffektiv. 

Vi tog utifrån önskemålen fram en helt unik 

grafisk tapet med en specifik kulörställning 

som levereras i rullar om 104 cm x 10m.

Samarbetet har nu lett fram till uppsättnings-

tjänster samt leverans och gemensam utveck-

ling av ljuslådor och andra produkter för MQs 

inredningskoncept.

Högberga gård

Inredare och uppdrag: Sober Design

Med hjälp av fototapeter till hotellrummen 

skapades både en ombonad och inspirerande 

känsla med koppling till gårdens egen vinpro-

duktion. Kunden ville även ha en djupeffekt i 

rummen och urvalsprocessen av motiv blev i 

sig en givande utmaning. 

Scandiwall levererade fototapeter samt folie-

ring av citat till 38 hotellrum i Stora Flygeln.

Vi har valt att jobba med  
Scandiwall för att de har ett helt 
unikt sortiment, fantastiska motiv 
och en personlig service.

”

Jessica Hultén, inredare från Sober Design



Event

”Med tanke på den tighta tidsplanen  
måste jag säga att jag är extremt nöjd med 

vad Scandiwall lyckades leverera på kort 
tid. Vi är jättenöjda med deras insatser  
och tittar redan på fler gemensamma  

projekt framöver”.

Tom från City Golf Europe AB

Mall of Scandinavia

Inredare och uppdrag: City Golf Europe

Vi handplockade ett antal bildmotiv till City 

Golf Europe ABs nya äventyrsgolfbana i köp-

centret Mall of Scandinavia. Tolvhålsbanan har 

ett gemensamt tema, Boston och sport, och 

sedan ett eget tema som amerikansk fotboll 

eller Boston Tea Party för varje hål. Tapeterna 

lyfter effektiv fram dessa teman och bidrar till 

en upplevelse full av action och spänning.

Ett krav med tanke på att det är tapeter i of-

fentlig miljö var att fototapeterna skulle vara 

skraptåliga och avtorkningsbara, och vi valde 

tryckteknik och material utifrån det.



Restaurang Kontor

Restaurang kaknästornet

Inredare och uppdrag: Stockholm Designstudio

Uppdragets fokus låg i att för en utsatt miljö 

hitta en smakfull väggdekor med rätt kvalitet 

gällande tryck, tålighet och glans med utgångs-

punkt i kundens egen grafiska profil.

Scandiwall fick med sin mångfald av material 

och tryckmetoder handplocka utifrån projektets 

specifika förutsättningar. I detta fall tryckte vi en 

tapet som både är avtorkningsbar och som gör 

sig bra i en sofistikerad restaurangmiljö.

AstraZeneca

Inredare och uppdrag: Sweco Architects AB

I samband med att AstraZeneca gjorde om ett stort 

antal av sina kontor till aktivitetsbaserade dito fick 

vi, tillsamans med Sweco Architects AB, nöjet att 

ta fram fototapeter som ytterligare skulle förstärka 

AstraZenecas vision – att skapa inspirerande och 

funktionella kontor.

Utmaningen bestod i att hitta motiv som passade 

in i temat ”centralperspektiv”, vilket i enlighet med 

uppdragsbeskrivningen skulle hjälpa till att skapa ett 

spännande djup i rummen. Ur våra bildbanker valdes 

sju bilder omsorgsfullt ut, alla naturmotiv som ger en 

avslappnad och harmonisk inramning i AstraZenecas 

gemensamma möteslokaler. Tanken är att tapeterna 

ska bidra med kreativ energi i kombination med en 

trivsam atmosfär för det dagliga arbetet.



Med vår kompetens och nätverk av noga utvalda 
varumärken och unika producenter är vi specialis-
ter på att omsätta idéer till färdiga skräddarsydda 
dekorer för vägg, golv och tak. Vår strävan är att 
alltid erbjuda de bästa och effektivaste lösningarna 
för stora och små projekt.

För dig som jobbar med dekor och koncept inom 
hotell, restaurang, butik, kontor och event är vi  
ditt stöd hela vägen från idé till färdig lösning  
och leverans.

Utöver ovanstående områden har vi projekterfa-
renhet från Tv-produktioner, tränings- och upplev-
elsecenter, utställningar, ett stort antal mässor samt 
festevent såsom Nobelfestligheterna.

Ett projekt startar normalt med en förfrågan och 
behovsanalys för att avgöra komplexitet och om-
fattning. Ofta ställs specifika krav på funktion och 
produktegenskaper. Med vårt breda sortiment och 
kunnande söker vi tillsammans rätt lösning för att 
tillgodose dina behov.

Erfarenhet från 10.000 kundunika projekt har  
utvecklat och förfinat vårt arbetssätt där vi även 
tar hänsyn till frågor såsom brandklassning, 
hållbarhet, avtorkbarhet, tryckteknik, materialval, 
strukturer och glanstal.

Personlig service, projekthantering och produkt-
kunskap är centrala för kundnöjdhet, kostnadskon-
troll och leveranskvalitet.

Nya lösningar och arbetssätt skapas av intresse  
– motivationen att utvecklas. Scandiwalls ambition 
har från starten varit att tillsammans med kunden 
leverera dekorlösningar som ger mervärde och 
förstärker helhetsintrycket.

Genom vår nyfikenhet och vilja att fördjupa vår 
kompentens inom tryckteknik, alternativa material 
och hitta nya produkter vill vi driva marknaden och 
vara det naturliga valet för våra kunder. 
Våra samarbetspartners och kunder – inredare och 
konceptbyråer, arkitekter och konsulter skall med 
oss på Scandiwall ha en kontakt till färdig lösning.

Om du har ett projekt, kontakta oss och kom igång! 
Vi tror på personlig service och tillgänglighet 
och du når oss enklast på telefon eller e-post vid 
förfrågningar och för att få information. Besök 
gärna www.scandiwall.se där du kan beställa, se 
vårt sortiment och bläddra i vår bildbank, hitta 
mer information om oss och våra produkter, och 
bli inspirerad.

salj@scandiwall.se, 072-573 36 69 
kundservice@scandiwall.se, 08 26 11 11 
www. Scandiwall.se

Fem centrala perspektiv

Vad – Våra produkter och lösningar: 

Vem – Våra kunder: 

Hur – Vårt arbetssätt och kompetens:

Varför – Vår ambition och målsättning:

NÄR – Personlig service och vår 
beställningsplattform:



Scandiwall har den bredd, kunskap 
och flexibilitet som passar mina 
behov. De hjälper mig även med 
speciallösningar som jag inte ens 
själv visste var möjliga.

”
HDResourse / Studio Oddet

GKAK /Lennings matsal

Coco form studio  
Funiverse Formex 2017

Martin Moenvik från Crio



Kundtjänst/Växel: +46 (0) 8 26 11 11

Försäljning/Projekt:  +46 (0) 72 573 36 69

E-post: salj@scandiwall.se

WEB: www.scandiwall.se

Showroom (tidsbokas): Metallvägen 28, Rosersberg

Postadress: Box 7242, 187 16 Täby


