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”Det pilliga ger 
mig stimulans”

NAMN: Lina Teller ÅLDER: 30 BOR: Vällingby utanför Stockholm FAMILJ: Fru och en bonusson. LYSSNAR PÅ: Jag 
gillar poddar där de pratar om allt, som Mia Skäringer och Anna Mannheimer. FRITIDEN: Umgås med vänner och åka 
iväg med familjen i husbilen. INSPIRERAS AV: Människor med driv. 

Trots sin ringa ålder har 
Lina Teller redan tolv års  

erfarenhet som plattsättare.  
Sedan augusti 2019 står hon på 

egna ben i företaget Qvinno  
Verkstan. Det ger möjligheten att 

välja roliga och varierande projekt. 
  text: Andreas Björkman foto: Emelie Otterbeck

Ibland hamnar man bara rätt. Att arbeta med 
kroppen var givet när Lina Teller skulle välja 
yrkesbana. Farfar var finsnickare och inspirerade 
henne att välja bygglinjen, resten styrde tillfällig-
heterna.

– Jag trodde först att jag skulle bli målare. På sko-
lans bygglinje i Enköping fanns ingen utbildning för 
plattsättning, men jag erbjöds en speciallösning med 
teori i skolan och det praktiska på ett företag. Jag fick 
lära mig massor och har aldrig ångrat mitt yrkesval, 
säger Lina.

2008 var Lina klar plattsättare och började jobba. 
Efter elva år på olika företag valde Lina att stå på egna 
ben – hon startade företaget Qvinno Verkstan i augus-
ti 2019.

– Som egenföretagare kan jag välja om jag antingen 
vill göra bara ytskikt eller hela arbetet, från rivning 
och uppbyggnad till flytspackling och kakel. Jag kan 
även göra snickeri och måleri, det ger en rolig varia-
tion. Det pilliga ger mig stimulans och att skapa något 
med tydliga resultat, säger Lina. 

– Flexibiliteten är den stora fördelen med eget före-
tag, säger Lina. Och att kunna säga nej till idéer som 
känns svåra att slutföra på ett bra sätt. 

– Jag jobbar bara mot privatpersoner, jag tycker om 
den personliga kontakten. Dessutom är det härligt 
med direkt feedback från kunden och en bra dialog 
genom processen. Jag vill kunna säga nej och aldrig 
göra något som inte känns 100 procent bra, det är inte 
schysst mot kunden. ■

Porträtt: plattsättare
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STEG FÖR STEG:

1.Förmöte 
Bra förmöten och kontinuerlig 
dialog med kunden är viktigt 
för att ha samsyn under hela 
projektet.

2.Planering 
Förarbetet är minst lika viktigt 
som plattsättningen. Ett lyckat 
projekt kräver bra förutsättningar 
och det får man genom ett  
gediget förarbete.

3.Plattsättning 
Att sätta plattor i ett badrum 
med många vinklar och hörn 
kräver tankekraft. Genom att 
planera rätt när man sätter 
större plattor får man ett bra 
slutresultat och minimerar spill. 

D etaljerna gör helheten 
brukar det heta. Det 
här badrummet är ett 
talande exempel på 
det. Håkan Jungsand 

fick i uppdrag att förverkliga kun-
dens vision om att göra ett ganska 
tråkigt duschrum med angräns-
ande förråd till ett storslaget bad-
rum med lyxiga materialval och 
bastu. Resultatet blev enastående. 

– Utmaningen i det här bad-
rummet var väldigt rolig. Vi rev 
väggarna till de angränsande för-
råden och kunde bygga ett större 
badrum med tillhörande bastu, ett 
ganska ovanligt och unikt inslag i 
en lägenhet. Vi har verkligen max-
imerat ytan i badrummet, precis 
som kunden ville, säger Håkan 
Jungsand. 

Noggrannhet i både detaljer 

 » Ytterhörn blir  
detaljstuderade och kräver 

millimeteranpassning. «

Håkan Jungsand har haft en 
nära dialog med beställaren 
genom hela processen. 
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Hemma hos

Vinklar, detaljer 
och lyx

På Odenplan i Stockholm har Håkan Jungsand och hans 
kollegor på Kakelproffsen i Söderort förvandlat ett  

duschrum och två förråd till ett storslaget badrum med 
bastu och massor av lyxiga detaljer. 

På bygget
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I ett badhus ställs plattsättares yrkeskunnande verkligen på 
prov. Stora ytor täcks med millimeterprecision och kräver 

noggrannhet och kreativ finess. Plattsättaren   
Marek Potocki och kvalitetsövervakaren Jan-Erik Johansson 

visar upp Kungsbackas nya stolthet.

Inget vatten 
över huvudet

Marek Potocki och Jan-Erik 
Johansson inspekterar det nya 
badhuset i Kungsbacka. 

 text: Andreas Björkman foto: Calle Wärnelöv
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Alla plattsättare bör känna till hur man skapar golvlutning i våtrum. 
I Teknikskolan går vi igenom reglerna, verktygen och hur vi skapar fall 
när våtrummet har både en och två golvbrunnar att ta hänsyn till. 
text: Andreas Björkman illustrationer: Johnny Dyrander

TEKNIKSKOLAN:

RÄTT GOLVLUTNING 

FÖRBEREDELSER
Innan vi börjar flytspackla behöver vi veta vilken 
typ av keramik vi ska använda oss av och vilka verk-
tyg vi behöver. Genom att ha med brytpunkterna i 
våtrummet redan i planeringsstadiet minimerar vi 
riskerna för bakfall eller andra prblem längre fram i 
projektet. Det är viktigt att alla plattsättare känner 
till reglerna för hur man skapar golvlutning i våtrum 
och arbetar därefter. Teknikskolan tar upp reglerna 
för golvlutning vid golvbrunnen men också hur vi 
kan tänka när vi har flera brunnar i samma våtrum.

Tänk på det här
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ning. Hur får vi det snyggt utan för 
mycket spill? Både vi och kunden 
är supernöjda med slutresultatet. ■

Hemma hos
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och belysning fanns med tidigt i 
skisstadiet. Allt för att skapa rätt 
känsla i badrummet. Kunden 
valde marmorimitation till väggar, 
handfat, hyllor och golv. 

– Den stora utmaningen var alla 
vinklar och hörn, speciellt ytter-
hörn som blir detaljstuderade och 
kräver millimeteranpassning. Det 
kräver eftertanke innan man sät-
ter igång och noggrann plattsätt-

 » Vi har verkligen lyckats 
maximera ytan i badrummet, 

precis som kunden ville.«

PROJEKTLEDARE: 
Håkan Jungsand
PROJEKT: Privat-
bostad på Odenplan i 
Stockholm.

KERAMIK: Jolie Grey, polerad på 
vägg och matt på golv. Bänkskiva 
till handfat i samma serie.
FORMAT: 59,5 x 59,5 cm (väggar 
och golv) och 73,5 x 147,5 cm  
(bänk vid handfat)
LEVERANTÖR: Kakelspecialisten

Förråd gjordes 
om till lyxig 

dusch och bastu.

Tvätt
Dusch Bastu

27 23 

Golvbrunn 1

Fast vägg

Golvbrunn 2

Golvbrunn 1

Höjdpunkt
Golvbrunn 2

Golvbrunn 1

Golvbrunn 2
Höjdpunkt

Golvbrunn

Fast vägg

Teknikskolan

Våtrum 1
I detta fall har vi två golvbrunnar, en 
väggnära och en under badkaret. Till den 
väggnära brunnen har vi golvlutning på 
hela ytan fram till brunnen, medan vi till 
den under badkaret måste få rätt golvlut-
ning från flera punkter.

Våtrum 3
I det här fallet behöver vi skapa en höjd-
punkt/brytpunkt i mitten av rummet för att 
uppnå rätt fall till de båda golvbrunnarna.

Våtrum 2
I det här fallet skapar vi lutning från 
väggarna till mitten av våtutrymmet 
och ser till att vattnet därifrån letar sig 
vidare till golvbrunnen.

Våtrum 4
I detta fall skapar vi lutning från väggarna till 
mitten av utrymmet och ser till att vattnet går 
till golvbrunnen.

Våtrummens olika 
utmaningar:
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3
DET BÄSTA 
MED DITT JOBB
Variationen och den 
personliga kontak-
ten med kunden. Att 
ha möjligheten att 
välja roliga projekt 
och se hur slutresul-
tatet växer fram. 

UTMANINGAR 
MED JOBBET
Det mest utmanan-
de är att förverkliga 
kundens visio-
ner. Om de vill ha 
60x60-plattor i hela 
badrummet föreslår 
jag mindre plattor 
vid duschen för att 
fallet ska bli bättre. 

TIPS TILL NYA 
PLATTSÄTTARE
När man är ny är det 
viktigt att våga låta 
arbetet ta tid hellre 
än att stressa.

ANNONSPRISLISTA 2021

Plattform är ett B2B-magasin som lyfter byggkeramiken 
och hantverkare som jobbar med denna. Här varvas 
inspirerande reportage från såväl offentliga byggprojekt 
som privata hem med initierade faktatexter, experttips, 
bransch- och produktnyheter. 

■  Utgivning: 2 gånger per år.  
■  Upplaga: cirka 17 000 exemplar. 
■  Distribueras till: BKR:s medlemmar, plattsättare,   
snickare, bygg- och anläggningsentreprenörer samt   
övriga hantverkare som jobbar med byggkeramik. 
Magasinet distribueras även via proffsbutiker som är   
medlemmar i Kakelföreningen (KAF). 

Byggkeramikrådet (BKR)
Plattform ges ut av Byggkeramikrådet (BKR) som bildades 
1989 med syfte att leda den tekniska utvecklingen och öka 
användandet av byggkeramik i arkitektur och inredning 
i Sverige. BKR är idag den självklara auktoriteten när det 
gäller användandet av keramiska material, såväl i våtrum 
som i torra utrymmen. 

Ett branschmagasin från Byggkeramikrådet

ANNONSERA

ANNONSBOKNING
Chiffer AB 
Charlotte Blomfeldt  
Mjöhultsvägen 62, 254 76 Allerum 
Telefon: 0703 - 58 88 86
E-post: charlotte.blomfeldt@chiffer.se

REDAKTION
Chiffer AB 
Götgatan 19, 116 46 Stockholm
Telefon: 08 - 410 321 00
E-post: plattform@chiffer.se

TIDNINGEN GES UT AV
Byggkeramikrådet, BKR
Högbergsgatan 27
116 20 Stockholm
Telefon: 08 - 641 21 25
E-post: info@bkr.se

plattform
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Aktuellt
NYHET!

Nu är vår  
app lanserad!

ALLT PÅ SAMMA PLATS
Samla allt som rör projektet på ett 
och samma ställe – allt från avtal 
och avvikelse rapporter till bilder från 
projektet.

SPARA TID!
Det ska vara enkelt att skriva 
kvalitetsdokument. Genom att 
göra det direkt i din smartphone 
sparar du både tid och kraft. INGA PAPPER, 

INGET KRÅNGEL!

När du är klar godkänner du  
kvalitetsdokumentet med 
BankID och mejlar dokumentet 
direkt till kunden. Inga papper, 
inget krångel!

LOGGA IN MED BANKID 
Alla behöriga företag kan 
använda vår nya app genom 
att logga in med BankID. Det 
skapar trygghet och säkerhet 
för både dig och kunden.

För att underlätta vardagen för behöriga företag 
har vi under sommaren lanserat vår nya app. Den 
gör det möjligt att skapa projekt och fylla i kvalitets-
dokumentet direkt i mobil telefonen. Enkelt och 
tryggt för dig och bättre service för kunden. 

text: Andreas Björkman

Tre stora 
nyheter!

✓ Lägga till bilder i  
kvalitetsdokumentet

✓ Mejla kvalitetsdokument 
direkt från mobilen

✓ Tydlig lista med tät- 
skiktssystem

LADDA NED APPEN: Under medlemssidorna på bkr.se hittar du 
mer information om appen och en instruktionsvideo som hjälper dig 
att komma igång. Ladda ner appen på App Store eller Google Play. 
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84%
LÄSTE SENASTE  

NUMRET
*Undersökning av Detector 

okt 2019.



Redaktionen placerar annonserna.

UTGIVNING UPPLAGA UTGIVNINGSDAG SISTA BOKNINGSDAG MATERIALDAG

Nummer 1 2021 17 000 16/3 5/1 18/1

Nummer 2 2021 17 000 14/9 7/6 21/6

DISTRIBUTION:

FÖRSÄLJNINGS- 
VILLKOR

Material som lämnas digitalt i annan form än vad som anvisas i denna information medför extraarbete vilket debiteras annonsbeställaren. 
Plattform garanterar ej tryckkvalitet och annonsåtergivning för material som lämnas i annan form än vad som  anvisas ovan. 
Endast skriftlig annullering av annonser godkännes. Den skall vara Plattform tillhanda senast 3 veckor före material dag. Plattform förbehåller sig 
rätten att debitera beställt utrymme om materialet inte har kommit tidningen tillhanda i tid.

ANNONSAVDELNING: Chiffer AB, Charlotte Blomfeldt, Mjöhultsvägen 62, 254 76 Allerum, 
0703 - 58 88 86, charlotte.blomfeldt@chiffer.se

TEKNISKA FRÅGOR: Italgraf Media, Daniel Åderman 
070 - 610 19 02, daniel@italgrafmedia.se

ANNONSFAKTA 2021

FORMAT                                                                                           PRIS

Helsida    19 500  kr

ANNONSPRISER 2020 (Moms tillkommer på alla priser) 

Fråga efter en offert! 

TRYCKTEKNIK

Tryckteknik Arkoffset

Bildupplösning 300 dpi

Max färgmängd 300%

Tekn. Spec Alla bilder/illustra-
tioner/logotyper i 
annonsen skall vara 
sparade som CMYK 
(ej RGB etc). 

Provtryck Bifoga provtryck
Format 200 x 260 mm + 4 mm  

skärsmån vid ut-
fallande annons.

Digitalt original Tryckbar PDF med 
inkluderade typsnitt.

Papper Bestruket

Helsida
200 x 260 mm 
+ 4 mm utfall

ANNONSMATERIAL

Information om annonsmaterial skickas 
ut via mail efter gjord bokning. Materialet 
skall vara Plattform tillhanda  senast 
angiven materialdag. Annullering av gjord 
bokning skall vara Plattform tillhanda 
senast 3 veckor före sista materialdag.BILAGOR

Plattform distribueras postalt enligt ett register från BKR. Totalt 17 000 exemplar.

•  Till dig som bokar annonsering i samtliga två utgåvor senast 
 2020-12-16 ger vi 20 procent rabatt på annonspriset.

ANNONSPAKET

HJÄLP MED 
UTFORMNING!

Chiffer tar fram 
annonsmaterial

till en kostnad av 
5 – 10 tkr/annons.

chiffer.se


