
Kan man skapa ett överraskande möte med stål 
genom att enbart använda standardprodukter?



Stål är ett fantastiskt flexibelt material. Det 
kan böjas, bockas, smältas, svetsas, klippas, 
skäras och formas på massor av olika sätt. 
Det kan skapa mjuka, böljande, hårda 
och kantiga former. Det finns flexibla och 
följsamma nät och vajrar men också styva 
plåtar och rör. Vi ville skapa ett rum som 
berättar om stålets två olika uttryck, det 
mjuka och det hårda. 

Ett böljande tak får representera det mjuka 
medans funktionerna ryms i hårda boxar.

Men istället för att böja ett mjukt nät eller 
väva ihop vajrar så ville vi ta ett styvt material 
och med det skapa en mjuk och flexibel yta.

Taket är utformat så att man ska ledas 
in i cafélandskapet. De naturliga stråken 
förstärks genom en högre placering av 
stålrören. Inredningen tillåts också påverka 
rörens höjd över golvet och bidrar på så 
sätt till takets slutliga form. Rören över 
caféborden hänger lägre för att skapa ett 
intimare rum där man sitter. 

Metaller är en av de absolut mest använda materialgrupperna och det finns 
mängder med standardprodukter överallt i samhället. Vi ville undersöka vad 
man skulle kunna skapa genom att använda sig av några av dess produkter.

Stål uppfattas ofta som något kallt och grått. Med valet av mässing och caféets 
stolar  vill vi ge besökarna en upplevelse av vad metall mer kan vara, vamt och 
lyxigt. 
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Stålrören över cafébord och 
cafédisk hänger längre ner och 
är försedda med LED-lampor.

Caféinstallationen fångar upp 
besökarflödet som kommer 
till mässan och har en visuell 
kontakt med scenen.

Golvet beläggs med en 
matta som återspeglar takets 
höjdkurvor. Mattan ger en mer 
gemytlig känsla i caféet och 
bidrar till bättre akustik genom 
att sänka ljudnivån.

Stålrören hänger på olika avstånd 
från taket. På vissa ställen så lågt 
att de nästan når golvet. Detta 
för att skapa en rumskänsla kring 
caféet. Vid framtida realisering 
måste man ta hänsyn till detta 
och undersöka höjderna vidare 
så att ingen kan skadas. 



Caféväggen är en sandwich-
konstruktion, 2 mm mässingsplåt limmas 
på varsin sida av en mellanliggande 20 
mm TP-plåt, detta skapar en stabil skiva. 
Flera skivor sammansfogas för att bygga 
upp hela caféköket och skapar på så sätt 
en solid kropp.

CAFÉSTOL: STING 030, utförd i 
aluminium med färgerna OR-35i, GD-
30-U och NA-20-U

Caféts bakförråd är inrett med 
en väl tilltagen arbetsbänk där 
personalen lätt kan förbereda 
smörgåsar och bakelser. 
Kylskåp och kylmonter är 

placerade i bakförrrådet 
för att förenkla påfyllning 
och hantering av kylvaror. 
Cafépersonalen når köket via 
en lucka i bardisken.

Cafédisken byggs upp av 50 mm L-stål 
som skruvas ihop och täcks med en 
bockad mässingsplåt. 

kylskåp för 
förvaring 
av råvaror

kylskåp för 
lagring av 
färdiga 
produkter

monter för 
display av 
utbud och 
självservering

ka�e-
maskin

kassa

lucka för 
servering

CAFÉBORD: SEPTEMBER L9, utförd i 
silverlackat galvaniserad stål.



Standard stålrör med Ø100 
mm kapas i längder om 1000 
mm.

Hål borras genom rörens övre 
ände för att ge plats åt en 
fästanordning för stålvajern.

Varje rör förses med vajer av rätt 
längd och märks sedan upp med en 
placeringsanvisning.

Väl på mässan sätts rören manuellt 
på rätt plats i U-profilsnätet. En 
uppdelning med siffror åt ena hållet 
och bokstäver åt det andra, likt ett 
shackbräde, ger varje rör en unik 
plats. 



Informationsstället är det första man möter i entréhallen. Den solida kroppen 
kontrasterar mot det böljande taket. Den är uppbyggd av samma sandwich-
vägg som caféköket, men med en mellanliggande pelarstomme som bär den 
infällda TV:n. På informationspunkten finns det plats för 20 trycksaker av A4-
format.

Antalet infästningspunkter i mässhallen måste kontrolleras mot rörens vikt. 
Aluminium som övre bärverk valdes för att minska konstruktionens totala vikt. 
Skulle mässtaket ändå inte klara  av att bära lasten kan antalet rör minskas, eller 
rörens längd förkortas.

TEKNISK DATA
640 st stålrör á 1 m, diameter 100 mm
640 st vajerinfästningar
640 st kabinhakar
32 st aluminium U-profil á 10 m, 40x40x40 mm
10 st aluminium U-profil á 16 m, 40x40x40 mm 
1,2 km vajer, diameter 3 mm

VIKT
vajer       ca 40 kg
u-profiler     ca 400 kg
stålrör       ca 2000 kg 

summa        22,4 kN 
                       0,14 kN/m2
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