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Stål uppfattas ofta som ett tungt och massivt material. Genom att 
bryta upp en massiv volym och göra en stor del lätt och transpar-
ent skapas en kontrast. Man visar på mångsidigheterna med stål, 

att man dels kan göra en lätt och luftig konstruktion samt en mas-
siv och stängd. Även fast strukturen är transparent och lätt uppfattar 
man den ändå som en volym. Rum och volym smälter samman i ett. 

Förslaget bygger på en tät struktur av 254 stycken vertikalt 
ståede rör, tätt sammansatt med ett avstånd på 60 cm. Detta 
skapar en transparent och spännande volym. Besökaren kan 
inte bara röra sig runt strukturen och betraktar den på håll, 
utan även röra sig in i stukturen och uppleva den.

Beroende på vilken vinkel man betraktrar stukturen kan den 
upplevas väldigt transparent, med siktlinjer rakt igenom, men 

samtidigt också mer eller mindre tät. Rör man sig längs struk-
turen får man uppleva ett visuellt spel där man ena stunden ser 
rakt igenom volymen och strax efter får man intrycket av att 
den är väldigt tät.

Då man vill ha ett smäckert och spänstig uttryck är stålet ett 
mycket lämpligt material. Med hjälp av dess egenskaper kan 
man hålla nere diametern på rören men samtidigt erhålla stabilitet.

2

KONCEPT



CAFÉ 254

Den transparenta volymen stänger inte till och möjliggör ett flöde igenom, 
både visuellt och fysiskt. 

Detta passar bra i den tänkta mässmiljön då man vill undvika stängda 
baksidor. En visuellt öppen struktur är att föredra då människor kommer 
från olika håll och man lätt kan få en överblick över cafét. 
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Genom att ta bort vissa vertikala rör skapas 
rum för cafébord där besökaren kan sitta ner 
och fika. Dessa platser gör att man kan sitta 
någorlunda avskilt men genom den transpar-
enta strukturen ändå betraka sin omgivning.

Om man föredrar att sitta mer öppet 
finns en yta med bord nära scenen.

Den massiva boxen är en kontrast 
till den transparenta rör-strukturen 
och syns tydligt från flera håll.
Här är informationspunkten och 
cafét belägna.

I den främre delen finns en yta där 
besökaren kan röra sig fritt bland 
rör-strukturen.

PLAN 1:100
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ELEVATION B 1:100

ELEVATION C 1:100

SEKTION A-A 1:100

Omsorgsfullt formgivna möbler som samspelar väl med den trans-
parenta strukturen. Stol i stål - Hee Welling och bord i stål och trä 
- Loop stand table. Båda från företaget HAY.

MATERIAL
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FÖRSLAG PÅ MÖBLERING

Caféboxen kläs med grovplåt. Rören har en glansig yta 
(polerad eller kromad). 
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20mm gummimatta med stansade hål
där rören sätts in för att stabilisera och
få precision i nedre del av konstruktionen. 
Pga. storleken kommer mattan delas
upp i mindre delar.

254 stycken vertikala rör med 
diametern 30mm och höjden 
3500mm med ett avstånd på 
600mm från varandra.

Horisontella rör. Tre olika läng-
der av rör skarvas ihop.

Horisontella rör i den andra 
riktningen skarvas ihop.

För att skarva de horisontella rören träs 
ett rör med mindre diameter in som sedan 
sammanfogas.

De horisontella rören (blå och röd) är vertikalt 
förskjutna med 25 cm, i förhållande till varandra, 
för att skapa stabilitet.

Klammrarna finns att beställa genom 
företaget Aratron i Stockholm om man 
inte väljer att tillverka egna.

Rören sammanfogas med klammer och 
tillsammans skapas en stabil konstruktion.
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