
KRISTALLEN
I myllret av människor tornar en glänsande mörklila kristall fram. Den berättar för besökaren om den naturliga processen då glas kan uppstå. Glaspartier som 
växer upp mot ingången förklarar flödet kring kristallen. Den välvda spegelväggen skapar häftiga illusioner av en kärna i rörelse och en spännande miljö för 
besökarna att vistas i. 

Kristallen 2013-11-231 Bärande idé

Då blixtar slår ner i en specifik 
bergart omvandlas stenar till gla-
set obsidian. Det är den naturliga 
processen för glas att bli till och 
för många är denna fantastiska 
glasstenen fortfarande okänd. 
Formen och färgen på cafét är 
inspirerat av glasstenarna. 

Materialets egenskaper skapar 
spännande kontraster mellan slu-
tet och öppet. Häftiga illusioner 
bildas av reflektioner från glaset. 
 



RÖRELSEMÖNSTER, PLANLÖSNING

GÄSTER FRÅN 
MÄSSGOLVET

GÄSTER FRÅN
 GARDEROB

GÄSTER FRÅN
 RESTAURANGEN

De röda slingorna symboliserar rörelserna i mässhallen. En tydlig ingång till cafét syns från entrén och garderober-
na. Fördelen med materialet glas är att man kan göra något som är slutet synligt. Cafédisken är synlig från alla vin-
klar. Rörelsemönstret skapar tydliga rum för gäster att slå sig ner. På den högra glasväggen sitter skärmar med info. 
Vi får chansen att presentera glas och besökaren får något att titta på.
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Disken till cafét består utav två delar, en 
sluten del och en öppen del. Den slutna 
delen skyddas utav ett spegelglas som är 
2,5m högt. Om man vill att den ska vara 
helt sluten kan man sätta upp ytterligare 
en spegelvägg. Det speglande materialet  
gör den slutna delen osynlig. Här finns 
plats för förvaring, tillagning, rinnande 
vatten och sink. 

1. Displaydisk/Kyldisplay
2. Kassa
3.Stålkyl
4. Nespressomaskinen placeras 
nära vattnet. 

Spegelvägg  skapar en 
sluten del åt cafét

Här finns möjlighet för ytterligare 
en speglvägg för att hindra insyn. 

Skärmar för information. 
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EN SPÄNNANDE MÖTESPLATS

CAFÈTS VÄLVDA BÅGFORM SKAPAR EN SPÄNNANDE MÖTESPLATS FÖR 
BESÖKARNA.
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SAMTLIGA GLAS ÄR HÄRDADE

DEN VÄLVDA VÄGGEN ÄR ETT SPEGELGLAS.

INSPIRATION SPEGELGLAS

De två sidoväggarna färgsätts. Färgen är stark längst ner mot golvet och tunnas 
sedan ut uppåt i glaset. Vid 1,5 m höjd skall genomsiktligheten vara så pass bra att 
man kan se vad som sker inne i cafét. Färgen tas från det vulkaniska glaset obsidian 
som bildas då blixtar slår ner i den vulkaniska bergarten. Färgsättningen döljer de t 
tekniska utrustningarna och detaljerna. 

GLASET OBSIDIAN

OBSIDIAN FRÅN ISLAND

FÄRGSÄTTNING

LIKNANDE BÅGAR HAR ANVÄNTS TIDIGARE I  
MÄSSMILJÖER. 
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KONSTRUKTION
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Balkarna är 160mm tjocka och överlappar varandra i kanterna och 
säkras med en bult. Konstruktionen tillåter att byggnadens rörels-
er. I båtten sätts en svart silikonlist. som skyddar golvet.

Glasskivorna förs samman med ett klips som fästs med bult i glasbalkarn. 

Den välvda bågen och taket säkras med vajrar. Svarta silikonlister fästs 
i botten av glasskivorna för att skydda golvet. Den svarta listen smälter 
samman med färgen på glasskivorna. Till resterande ytor används gen-
omskinligt silikon. 

INSPIRATION TILL KONSTRUKTIONEN


