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SNYGG UTOMHUSKLINKER
Trenden med utomhusklinker ser bara ut att bli större och större. Vi har
pratat med Hans Croon, VD på Bricmate för att få reda på varför.
AV ELIN FAGERBERG

U

tomhusklinker är ett smidigt
alternativ för att rama in
en pool eller göra en snygg
gång. Trenden med klinker
inomhus har spritt sig till
trädgården och uteplatsen. Förmodligen
beror det på vår vurm för medelhavet
där utomhusklinker än så länge är
vanligare än här.
– Det är helt enkelt en fantastisk
produkt vad gäller hållbarhet, skötsel
och design! Med den teknik som nu
används så ser man knappt skillnad på
en Utomhusklinker 2CM och en riktig
sten. Lägger men sedan till att plattorna
är halkskyddade och underhållsfria så är
det inte konstigt att intresset ökar starkt,
berättar Hans från Bricmate.
Det är mycket att tänka på när man
ska välja klinker. Det är viktigt att de
är av hög kvalité för att du ska bli nöjd
med slutresultatet även efter en vinter.
Bricmates utomhusklinker pressas av
finmalda porslinsleror under högt tryck
och bränns i extra hög temperatur under
tillverkningen. Resultatet blir extra hög
hållfasthet och mycket låg fuktabsorbtion, vilket bland annat gör dem
frosttåliga.
– Plattorna är i regel 600x600mm,
rektifierade, d.v.s. sågade raka kanter,

och läggs med ca 2mm fog. Detta ställer
stora krav på att plattorna måste vara
helt raka så att inte fogsprång uppkommer. Dessutom ska de vara halksäkra samt ha vattenabsorption under
0,5 % för att vara frosttåliga, säger
Hans.
– Plattorna passar på uteplatsen,
garageuppfarten, runt poolen eller bara
som en gång fram till ytterdörren. Där
vi förr lagt sten, cementplattor eller
trätrall kan Utomhusklinker 2CM med
enkelhet läggas, fortsätter Hans.
Hans berättar vidare att plattorna
är helt underhållsfria. Till skillnad
mot stenplattor och trätrall som kan
missfärgas när du spiller vin, olja eller
färg ovanpå dem, är Bricmates Utomhusklinker 2CMs yta helt sluten. Därför
kan inte vätska komma ner i plattorna
och missfärga dem. Du kan bara spola
av plattorna med vatten och eventuell
allrengöring om du skulle spilla.
Färgen på klinkern påverkar mycket av
helhetsintrycket. Välj färg med omsorg
och tänk på att du ska leva med den ett
tag. Utomhusklinker 2CM finns i flera
vackra färger som alla känns inspirerade
av sten. Från ljust till mörkt.
– En solig sommardag så blir en mörk
platta givetvis varmare än en ljus så detta

är något man ska ta i beaktande. Vill
man bryta mot mötande trall, klinker
eller sten bör man fundera på om man
vill skapa en effektfull övergång eller
lugn. Värt att tänka på är att vår
Utomhusklinker 2CM även finns som
1CM klinker viket gör att man kan ha
samma stil ute och inne, berättar Hans.
Eftersom produktgruppen ännu är ny i
Sverige är det svårt att se några trender.
Men Hans nämner kalksten, cement
och stenen kvartsit som några av de
mest populära trenderna just nu.

Ålder: 51
Gör: VD på Bricmate
År i branschen: 9

HANS TIPSAR

1.

Ha inga begränsningar! Utomhusklinker 2CM kan användas på
balkong, uteplatsen, runt poolen. Du
kan även klä in trappor och murar.

2.

Underlaget
förbereds
bäst av en
fackman.

3.

Plattorna funkar lika
bra på en sandbädd,
på piedestaler eller
att lägga i fix.

