


Anders Linnér lever som han lär så att säga. 
Sedan 1997 driver han Atlas Plattsättning 
tillsammans med sin fru Janet. Från början 
arbetade de framförallt med natursten i 
olika former, men i takt med att formaten  
på kakel och klinker har vuxit jobbar platt- 
sättarna alltmer med keramik i storformat. 

När det var dags för att renovera det egna badrummet 
hemma i Åkersberga hade makarna en tydlig bild av vad 
de ville åstadkomma. 

– Man är kanske lite yrkesskadad men vi har alltid 
gillat storformat så något alternativ fanns aldrig. 
Inspiration får vi från många håll, säger Janet och får 
medhåll av sin man. 

– Det är särskilt ett badrum som varit lite av en före-
bild till vårt – ett badrum i natursten som vi gjorde för 
en kund 2018. Då var storformat fortfarande rätt nytt 
i Sverige och vi jobbade tätt tillsammans med kunden 
från idé till färdigt badrum, säger Anders. 

Linnérs gamla badrum hade gått ur tiden och makarna 
kände att det var dags för ett rejält lyft. Badrummet är 
relativt stort med en golvyta på runt 12 kvadratmeter 
och totalt 40 kvm sättyta. På såväl väggar som golv 
sitter nu plattor i storformat och tack vare storleken har 
även den största väggen inte mer än tre fogar. Det ger 
dels ett lugnt intryck men gör också badrummet ännu 
lättare att hålla rent.

Det märks att Janet och Anders hade en tydlig bild av 
vad de ville åstadkomma. Varje detalj i badrummet är 
väl genomtänkt, från valet av plattor till kommod och 
duschutrymme. 

– Vi har planerat badrummet från början. Utseendet 
är såklart jätteviktigt men minst lika viktigt för oss 
är det med ett praktiskt badrum. Och att plattorna 
kommer till sin fulla rätt såklart, säger Anders och ler. 

Janet visar på duschväggen i glas som är helt utan 
skenor och instoppad i väggen. I duschen finns både 
tak- och väggduschhuvud – helt dolt så att inget onö-
digt är synligt på väggen. Och föga förvånande ligger en 
stor platta även på duschgolvet. 

– Jag gillar inte att stå på en brunn när jag duschar 
och på det här sättet blir det också snyggast plattsätt-
ning, förklarar Anders och fortsätter. 

– Vattnet rinner ner i den smala skåran längs väggen. 
Det går såklart att göra snygga kuvertfall också, men 

Öga för detaljer
idag finns så många fina och bra väggnära lösningar. Så 
finns möjligheten tycker jag absolut att man ska titta på 
olika alternativ.

Som ett komplement till duschen, och för de där lite 
mer avkopplande stunderna, finns även ett bekvämt 
badkar. Denna stilrena och ovala modell kommer från 
Nordhem. Även när det kom till badrumsmöbeln visste 
paret vad de ville ha. Och när de inte fann det i butik 
blev det en egen lösning.

– Vi hittade ingen kommod som vi gillade och som 
passade i badrummet. Därför blev det lite av en special-
lösning. Den här är ombyggd på ett snickeri, säger Janet. 

Golvvärme är sedan länge mer eller mindre standard i 
svenska hem, så även i familjen Linnérs nyrenoverade 
badrum. Och tack vare handdukstorken från Nordhem 
finns alltid torra och varm handdukar. 

Av erfarenhet från olika uppdrag vet Anders hur vanligt 
det är att folk kommer på saker längs vägen och har 
man otur är det för sent att ändra. Därför är det viktigt 
att tänka igenom hela processen från början, så eluttag 
placeras rätt, att det finns utrymme för duschdörrar, att 
golvet byggs upp på rätt sätt för värmeslingorna och  
så vidare.

– I vårt jobb märker vi att det finns en viss osäkerhet 
kring vad som är möjligt och inte. Att man tror sig ha 
orealistiska idéer och att storformat är svårt. Men ofta 
handlar det bara om att hitta de hantverkare som kan 
hjälpa till att förverkliga just din dröm, säger Janet. 

Även om Anders och hans team har många års erfaren-
het finns det alltid nya saker att lära menar han. Tidigare 
i år besökte han och två kollegor till exempel keramikens 
mecka, Italien, varifrån de fick med sig en del nya och 
smarta hjälpmedel hem för framtida projekt.

STORFORMAT ÄVEN I DUSCHEN FUNGERAR FINT MED EN VÄGGNÄRA BRUNN DÄR 
VATTNET RINNER NER NÄSTAN OBEMÄRKT. DENNA HETER HIGHLINE CUSTOM OCH 
KOMMER FRÅN UNIDRAIN. 

Varje år utser Byggkeramikrådet ”Årets 
plattsättare” och nu senast gick utmärkelsen 
till Marcus Ljungström på Atlas Plattsättning. 
Förutom äran mottog Marcus ett stipendium  
och blommor. 

– Vi är såklart jättestolta över att ha Marcus 
som medarbetare. Han är en klippa på storformat 
och oerhört duktig. Dessutom har han ett öga för 
detaljer, säger Anders.

Förverkliga dina drömmar

H E M M A  H O S

Årets plattsättare

KOMMODEN ÄR KÖPT I BUTIK MEN HAR 
BYGGTS OM FÖR ATT PASSA FAMILJEN 

LINNÉRS BADRUM. 

MED EN KOMBINATION 
AV MARMOKER NERO 

CRETA OCH MARMOKER 
BARDIGLIO BIANCO 

FRÅN CASALGRANDE 
PADANA FÅR BADRUMMET 

ETT ENHETLIGT OCH 
HARMONISKT INTRYCK.
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