
EPICENTRUM En berättelse om stålet - från jordens 
mittpunkt till en rykande kopp kaffe



IDÉ

Jordens mitt består 
huvudsakligen av järn och 
krom. I vårt förslag, mässans 
självklara mittpunkt, låter 
vi givetvis stålet stå i 
centrum. 

Kärnan i förslaget, den 
halva sfären, är med hjälp 
av parametrisk modellering 
uppbyggd av 181 triangelformade 
element, i kromad stålplåt. 

Vi vill visa tunnplåtens 
stora möjligheter att med 
enkla element bygga upp 
komplexa bärande strukturer. 
Ett stolt material vars 
potential vida överstiger 
fasadmaterial till skjul och 
billiga industribyggnader. 

Vi tycker att nyfikenhet är 
en viktig faktor och vår 
gnistrande sfär drar  ögonen 
till sig redan på långt håll 
lockar besökaren in till en 
unik rumsupplevelse.

Utanför kärnan, i manteln, 
finns informationsmontern 
och längst ut från centrum 
är kafébaren belägen. Ta med 
en kaffe (och en skorpa) in 
till mittpunkten och upplev 
stålet! 
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INTERIÖR & SEKTION

SEKTION A-A 1:100

TYNGDLÖSHET, TRANSPARENS, 
NYFIKENHET    

Med skärpa och en lätthet, som är 
omöjligt att få med andra material 
än stål, böjer sig sfären över 
besökaren och skapar ett rum 
av skuggor och reflektioner som 
fascinerar och  uppmuntrar till 
nyfikenhet. 

Plåtelementens djup på en halv 
meter gör också att utblickarna 
och transparensen förändras när 
besökaren rör sig i rummet. 
Spänstigt!

Att vara omsluten och kunna 
utforska rummet i lugn och ro 
tycker vi är en förutsättning för 
att förstå stålets möjligheter.

Inredningsförslag: Kaféstolar 
och bord “Tio” från 
Massproductions.
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FRÅN PLATT PAKET TILL SFÄR

Med hjälp av parametrisk modellering 
kan vi skära ut 181st unika laserskurna 
plåtskivor. De kommer till mässan i ett 
platt paket (1).Först viks flänsarna in 
för att dels ge konstruktionen extra 
styvhet och dels för att få bort vassa 
plåtkanter (2). Plåtskivan viks sedan 
ihop till ett färdigt element (3).

Elementen sätts samman med varandra med 
en klämma, i varje hörn, som trycks 
på både på insidan och utsidan (4). 
Klämmorna är försedda med en krok där ett 
gummiband fästes för att de ska hållas 
kvar ordentligt (5). Och till sist, 
voilà!(6)
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HETT HETARE HETAST

De olika delarna av förslaget 
är utfört i olika sorters plåt. 
Dels för att visa bredden på 
plåtutbudet och användningen, 
men även för att illustrera de 
olika temperaturerna i jordens 
inre. 

Längst in finner vi alltså den 
varma sfären, i kromad plåt, 
där man ska avnjuta sin fika. 

Informationsmontern, i jordens 
mantel, är utförd i perforerad 
mässingsplåt.

Längst ut i skorpan finns 
kafébaren, som är utförd i 
perforerad kopparplåt. 

Mattor i samma kulör som 
metallen löper in mot kärnan.

(1) Kassa
(2) Espressomaskin
(3) Displaykyl
(4) Kylskåp

(5) TV
(6) Trycksaker
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