
STÅL FOR ALL!
SPÄNNANDE SPÄNSTIGT UR NYA PERSPEKTIV

En färg- och formstark stålupplevelse möter besökarna när de äntrar mässan. 
Med en nätt och luftig konstruktion bjuds besökaren på både djup och en 
annorlunda rumsbildande känsla.  De krökta formerna suddar ut alla förutfattade 
meningar om ett vanligt café.

VY MOT INFODISK NYA ÖGON PÅ: STÅL
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STÅL FOR ALL!
KONCEPT

STÅL FOR ALL är ett dynamiskt förslag som väcker 
nyfikenhet. De gula halvtransparenta banden skapar olika 
rum för besökaren att vistas i. Här används även 
konstruktionen till annorlunda sittmöjligheter för café- 
och infogäster. Några sittplatser riktar sig mot scenen 
medan andra är lagda mot stålindustrins 
informationsdisk. 
 
Här finns en yta för info där representanter från 
stålindustrin kan ta emot och upplysa nyfikna besökare.  
Integrerat med corténboxen finns en 42 tums tv-skärm 
där besökare kan ta del av rörlig information. 
Cafédisken övergår sedan till en vinklad infodisk där det 
finns broschyrer för den intresserade att tillgå. 

De gula banden är i flexmetall i olika maskstorlekar. 
Banden består utav sex komponenter som upprepas för 
att tillsammans bilda den slutliga formen. Flexmetallen 
möjliggör ett enkelt sätt kunna sätta upp ljusarmaturer för 
att skapa skuggor i rummen och för att ge extra belysning 
åt caféet samt informationsdisken.  Banden vilar på en 
grön konstgräsmatta för att skapa en tydlig kontrast 
mellan den gula färgen på banden och den gröna 
marken. Gult är en av de färgerna som ögat reagerar på 
snabbast och grönt är den färg som främjar människans 
inlärning. 

Bandet bildar tak, väggar och sittplatser med bord.

Bandet spegelvänds för att få dynamik i rummet.

Tillsammans bildar banden ett spännande rum.

Bandet bildar tak, väggar och golv med plats för bla. stolar och bord.

Bandet spegelvänds för att få dynamik i rummet.

Tillsammans bildar banden ett spännande rum.

TYP 1 TYP 2

Ett runt band i stål... Pressas ihop... Trycks ner på ena sidan... Sittplatser och bord trycks upp underifrån.
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DETALJER

CORTÈN

CAFÉDISK I ROSTFRITTSTÅLUPPFÄLLBAR SKIVA

Café- & Infodisk

Caféet består utav en 
funktionskärna i Corténplåt som 
fungerar som ett rum för 
sophantering och till upplägg av 
produkter. Kärnan används också 
som vägg för TV-skärmen i info 
delen. Runt kärnan går en disk i 
rostfritt stål där personalen kan 
ställa fram bakverk. Under disken 
finns utrymme för 
förvaring. Disken är 900mm 
hög och utsidan är klädd i en 
grön matta av konstgräs. Under 
TV-skärmen löper en lutande disk 
med plats för broschyrer och 
kataloger. 

Konstgräs för innomhusbruk
Konstgräskonsulten.se
Modell: MP24
Strålängd: 30mm
Tel: 070-6326585
info@konstgraskonsulten.se

VY MOT CAFÉDISK

VY MOT HALL B
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DETALJER

DETALJ 4
I de krökta delarna används 
plattvalsad flexmetall med variabel 
maska. Flexmetallen 
efterbehandlas med gul 
pulverlackering. 

DETALJ 2
I tak och golv används plattvalsad 
flexmetall som efterarbetas med 
gul pulverlackering. Maskan är 
liten utan variation. Ex. Maskvidd 
16x8mm, Gods: 2,0x1,5mm.

DETALJ 3
En altenativ lösning av 
ihopfästning av de olika 
komponenterna är att de “sys” 
ihop på plats med stålvajer och 
dras åt med ett vajerlås.

DETALJ 1

Bandet delas upp och fraktas till platsen i 6 komponenter 
och monteras därefter på plats. 

Bandet delas upp och fraktas till platsen i 4 komponenter 
och monteras därefter på plats. 

BAND 1

BAND 2DETALJ 5
Taket och de krökta delarna av 
banden bockas för att ge en 
självbärande konstruktion. 
Avsluten täcks med en gummilist 
i samma färg som banden. 

Den plattvalsade flexmetallen 
böjs och används som sitt- och 
bordsyta. 
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Armatur
Belysningsdesign.se
Modell: Dallas Pendel Gul
Art nr: LG550344
Bredd: 10cm
Höjd: 19cm
Djup: 10cm

Stolsdyna
Designonline.se
Modell: DOT Stolsdyna fårskinn
Färg: grå
Stl: 35cm/diameter

alt. 
ikea.se
Modell: BERTIL Stolsdyna grå
Art nr: 301.419.75

Möbler
Material: Gullackerad valsad plåt
Stol: B400mm, D350mm, 
H400mm
Bord: B400mm, D400mm, 
H700mm

VY MOT PRESSBYRÅN

TILLBEHÖR


