
Nya ögon på stål
På ett lekfullt sätt omfamnar cafeét alla sina besökare , 
fångar deras uppmärksamhet och väcker nyfikenhet. 
Frågan uppställs, hur mycket kan man egentligen göra med 
stål?  Cafeét kan delvis svara på det, men svaret kan bara 
hittas  i vår fantasi.

Cafeéts uttyck och naturliga rumsligheter varierar beroende 
på vart man står och från vilken vinkel man ser det. Att gå 
genom Cafeét eller bara bredvid det kommer att skapa en 
trevlig upplevelse och lusten att sitta där och kanske dricka 
en kopp kaffe?
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Disken är en viktig del i cafféts design eftersom det är dess tyngdpunk. Disken är beklädd med en
 perforerad stålplatta, och belyst med ett blåaktigt ljus bakom.
Disken och informationsdisken är flexibla och deras storlek kan därför ändras om behovet finns.
Cafeét  erbjuder sittplatsen för fler än 30 personer.
Förrådet finns under disken.
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Stålstrukturen står på fyra stöd, ett av dem vilar på diskens 
hörn. Strukturen utgår från att två styva stänger går runt 
cafeét och interagerar med varandra genom stänger( med 
betydligt mindre tjocklek) som går mellan dem. Samspelet 
mellan de här stängerna gör att strukturen blir styv och sta-
bil.
Strukturen kan förstärkas genom att ha starkare stänger vid 
de kritikalla punkter, alltså knutpunkterna. Dessa stänger 
kommer då att tåla de större tryck och drag som kan upp-
komma.
Stålstränger kan även användas mellan de styva stängerna 
för att minska kostnaden dock inte vid knutpunkterna. 

Glänsande stål användes. Detta för att ljussättningen ska 
kunna samspela med stålkonstrukturen genom reflektion. 
En röd matta valdes med tanken på att förstärka stålkänslan, 
så att kontrast skapas och även för att förtydliga cafeéts 
gränser.

Stålstängerna/strängarna kan svetsas. 
Ett av stöden(foten) visas i figuren och detta 
göms under den röda mattan. För ytterlig-
are förstärkning kan stöden 
spännas med varandra eller vid disken. Det-
ta med hjälp av en stålp eller sträng som kan 
därmed även gömas under mattan.

Konceptet utgick från en liten 
spaghettimodell, med hjälp av 
denna kunde man konstantera 
strukturens styrka, hållfasthet 
och även styvhet.
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