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Plattsättaren tobias boldrup 
har gjort en låda som gör det 
möjligt att blanda fix- och 
fogmassa utan att stänka på 
omgivande väggar.

Kakelfix och fogmassa levereras i 
25-kilossäckar och pulvret blandas 
med vatten, vanligtvis i en murarhink. 
Men när man blandar så stänker det 
som när man vispar grädde med en 
elvisp.

Det undviker man med blandarbox-
en. Den är en stor låda av wellpapp 
som när den är hopfälld får plats på 
en standardlastpall. På papplådans 
ena långsida har en skiva stansats ut. 
Skivan tas loss och placeras i botten av 
lådan som golv. 

– Jag fick idén när vi byggde Ikeas 
varuhus i Västerås. Vi hade ingen-
stans att hålla till och blanda, berät-
tar Tobias Boldrup, plattsättare hos 
Västeråsföretaget Aros Golv och Platt.

Han arbetade då i en stor lokal utan 
innerväggar. För att kunna ställa ifrån 
sig den motordrivna blandaren utan 
att lägga den på golvet placerade han 
den i en stor kartong, som blev både 
stöd och stänkskydd.

Drygt ett år senare tog han upp 
idén och började undersöka om det 
var möjligt att utveckla sin idé till en 
produkt som kunde användas av an-
dra plattsättare.

Tobias boldrup kontaktade först 
Nyföretagarcentrum, som finns över 
hela landet och ger stöd till uppfinna-
re. Där fick han en mentor som hjälpte 
honom att vidareutveckla sin idé.  

Han kontaktade också Almi Före-
tagspartner. De trodde på hans idé och 
hjälpte honom att ta reda på om det 

fanns något patent på någon liknande 
produkt. 

Det gjorde det inte, därför har To-
bias sökt patent på sin blandarbox. 
Den tillverkas nu av företaget Maxbox 
i Göteborg. 

Nu arbetar Tobias Boldrup på ett 
stort bostadsbygge vid hamnen i Väs-
terås. Det är nyproduktion och här 
blandas fix- och fogmassorna i ett käl-
larförråd där det är mindre känsligt 
för stänk på väggarna. 

– Blandarboxen används främst på 
mindre jobb hemma hos privatperso-
ner. För att slippa stänk och skydda 
omgivningen så använde man tidigare 

täckpapp och tejp, men den fastnade 
ofta i färgen och tapeterna och var 
besvärlig att arbeta med, fortsätter 
Tobias.

deT enda man behöver göra nu är att 
lägga ut en täckpapp framför lådan 
för att skydda golvet. Dessutom be-
höver man inte hålla till nära en vägg 
för att ha något at luta blandaren mot, 
den kan stå kvar i lådan.  

– De stora wellpapplådor som an-
vänds i livsmedelsaffärerna för mjöl 
och potatis var mest lika. Men de var 
för stora för att rymmas på en SJ-pall.

kenneth pettersson

Lådan stryper stänket

På blandarboxens ena sida finns en utstansad skiva som tas loss och används som golv. blandaren 
kan stå kvar inuti lådan när den inte används.
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Glöm blytunga skyddsskor. Nu kommer allt fler skydds-
skor som knappt går att skilja från vanliga fritidsskor. 
Vi har provat några nya modeller av märket Monitor 
från Båstad Industri AB. Bekvämast för fötterna var 
Street-modellen (svart på bilden). Skon har mjuk 
sula,spiktrampskydd av textil och gummiklädda tå-
hätta av kompositmaterial som inte kyler vintertid. 
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”Blandar
boxen 
används 
främst på 
mindre 
jobb hos 
privat
personer.


