
S Ä T T A  S T O R A  P L A T T O R

De jättestora formaten är egentligen ingen 
ny utmaning för Anders Linnér som har en 
bakgrund inom natursten. Han och kollegorna är 
vana vid stora format och har historiskt monte-
rat många stora block av bland annat marmor. 

– För oss är storformatsplattorna en lättnad 
eftersom de väger mycket mindre än natursten 
och därför är lättare att hantera, säger Anders. 

Han tycker att sättningen av storformatsplattor 
kan jämföras med att sätta upp gipsplattor. Med 
skillnaden att alla hål måste vara förberedda och 
exakta innan plattan monteras. Det gör att sätt-
ning av riktigt stora format kräver mer förarbete 
och planering än med mindre plattor. 

– För att allting ska stämma är det ett måste 
att redan från början planera hela väggen och 
samtliga plattor som ska användas. Med mindre 
plattor är det enklare, och mindre kostsamt, att 
byta ut något om det blir fel. Därför är vi ofta 
med redan från start och planerar tillsammans 
med kunden, säger Anders.

Även hanteringen av plattorna skiljer sig. Det 
krävs flera personer och en vagn eller kärra för 
att flytta plattorna. Ska de kapas eller skäras 
behövs speciell utrustning om plattorna är större 
än 60x60 cm. Rummet måste också vara stort 

nog för att hela plattan ska kunna komma in, 
vridas och vinklas för att komma på plats. 

När planeringen har gjorts och förarbetet är 
klart går själva pålyftandet av plattorna ganska 
snabbt eftersom det inte är lika många plattor 
som behöver sättas. Arbetet kräver minst två 
personer, till skillnad från vid sättning av mindre 
plattor där oftast en person gör jobbet själv. 

– Det må ta lite längre tid, men resultatet blir 
alltid imponerande, avslutar Anders.

HALLÅ DÄR! 
ANDERS LINNÉR
Plattsättare och delägare på Atlas Plattsättning

Anders arbetar inte bara med att sätta 
storformatsplattor i andras hem, han 
gillar även looken så pass mycket att 
han är på gång att renovera hemma. 

Under hösten kommer marmorliknande 
serien Marmoker att sättas på ytor på 
totalt 50 kvm i hans badrum, något vi 
ser fram emot att kunna visa bilder på 

längre fram! 

De senaste åren har storformat gått från 60x60 cm till att innefatta plattor med höjd och 
bredd på flera meter. Dessa väldigt stora plattor ger inte bara ett annat utseende än mindre 

plattor, de kräver också ett annorlunda arbetssätt inför och under sättning. 
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