Uppfinnaren som revolutionerade betongkroken
Den klassiska tavelkroken är en
svensk uppﬁnning som funnits på
marknaden sedan 60-talet – och som
sett i princip likadan ut sedan dess!
Uppﬁnnaren och innovatören Paulina Kolm tyckte det var dags att den
utvecklades och uppfann Apponwall,
en modern och smidig betongkrok
som funkar precis som en modern krok ska år 2017.

bara gnälla och skylla på att saker inte funkar,
säger Paulina.
Spolar vi fram till
nutid har det varit
ett par år av slit och
hårt arbete. Men en
förmåga att tänka
utanför boxen
gjorde att Paulina
gick från tanke till
att faktiskt göra
verklighet av den
där idén, få ett
patent beviljat och
idag finnas på bland annat alla Clas Ohlsonbutiker i fem länder.

V

i hade precis
fått nya tapeter
och jag skulle
sätta upp en lampa i dotterns rum, berättar Paulina när hon tar oss med på
resan om hur allt började.
– Men av tidigare erfarenheter
visste jag att jag skulle borra snett då jag
är högerhänt och vänsterögd, jag var också
osäker på om jag hade rätt borrtyp, och om
borren inte är vass nog och jag inte skulle
hålla hårt nog skulle borrspetsen glida snett
och bara sabba den nya tapeten och göra allt
värre.
– Men hur gör jag då, hur svårt kan det
vara att få upp en lampa?!
En innovativ ståltråds-lösning senare så
var problemet ur världen för tillfället. Men
frågan kvarstod – hur svårt ska det vara att
sätta upp en lampa?
Med två energiska småbarn fanns det inte
direkt mycket tid över för vidare funderingar,
men så under det obligatoriska badet efter att
familjen lagt sig så började idéerna flöda.
– Jag kände att jag behövde en egen vrå där

Uppfinnaren Paulina Kolm med betongkroken
Apponwall.
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jag kunde utveckla min idé och hittade då
en uppfinnarskola i Lidköping, Idéum, där
jag fick en chans utveckla allt vidare. Det var
så kul att få göra något av det istället för att
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En modern betongkrok
Apponwall som Paulinas uppfinning
kallas är en smart betongkrok
med flera smarta lösningar som
traditionella alternativ saknar.
För att en betongkrok skall
gripa fast i väggen är den
beroende av att du slår in
alla stift ordentligt, men
på den traditionella variantens lilla yta är kroken
i vägen och man hamrar
snarare på den eller på tummen istället för på stiften. Då
faller konstruktionen platt –
precis som objektet du hänger upp
riskerar att göra.
– Med Apponwall finns det mer plats så
man kommer åt rakt på, man kan se igenom
den så man ser markeringar på väggen och

hacken på sidan gör att man enkelt kan spika
upp raka rader, förklarar Paulina.
Svensktillverkade Apponwall
kommer i tre olika
förpackningar där
grundkonstruktionen helt enkelt är
en tavelkrok. Till
denna krok finns
två tillbehör som
man enkelt klickar
på beroendes av
behov: ett nyckelhålsstift som passar perfekt till exempelvis
klockor, temperaturturmätare eller lampupphängning, samt ett monteringsstift att skruva
fast saker med hål i utan att behöva skruva
in i väggen. I betong håller kroken för
3-5kg med god marginal, men
fungerar även i trä- och gipsväggar. Apponwall är dock,
precis som andra betongkrokar, tänkt för lättare
saker. Platt-tv:n och den
antika spegeln behöver du
fortfarande borra för att
sätta upp.
– Drömslottet är såklart
en egen fabrik och att kroken blir en riktig succé, säger
Paulina stolt om sin uppfinning.
Apponwall hittar du på Smarta Saker
(www.smartasaker.se/sv/artiklar/tavelkrokjusterbar.html) och hos din närmaste Clas
Ohlsonbutik.
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