
1 ”vepa” nya ögon på stål

Idé och koncept:

Materialet stål ger ofta associationer till något kallt, tungt, hårt och massivt. I vårt förslag har vi försökt åstadkomma det motsatta, och att visa att stål kan 
vara lika lätt, följsamt och translucent som en textil. Ett bra café bör vara en plats som ger besökaren viss avskiljdhet, men ändå erbjuder en möjlighet att 
betrakta andra och detta åstadkommer vi genom det material vi valt att arbeta med, stålduk. Vi såg en potental i materialet och möjliheten att med olika 
antal skikt skapa grader av visuell kontakt med andra mässbesökare. 

Strukturen är förankrad med vajer från taket och duken hänger från en stålram med ett grid av trä (940*450 mm c-c). För att skapa nyfikenhet på verksam-
heten inuti är  volymen är sluten på tre sidor, med två små ingånag på vardera långsida. Den norra kortsidan är helt öppen mot scenen. Duken når inte 
golvet och slutar 20 cm ovanför för att ytterligare förstärka intrycket av lätthet. Med rätt belysning kan starka visuella effekter skapas, såsom det optiska 
fenomenet moiré, där en förskjutning av två raster ger upphov till detta. 
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SITUATIONSPLAN 1:100 TAKPLAN (grid: 940*450 mm c-c) 1:100
MED PUNKTER FÖR BELYSNINGSARMATUR
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1. Utställningsyta
2. Cafédel
3. Bakutrymme
4. Kaffe
5. Kyldisplay
6. Kafédisk 
7. Kylar
8. Arbetsbänk
9. TV
10. Försörjande kanal el/data
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DETALJER 1:10 (ALLA MÅTT I MM)
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L-pro�lstål 10mm 
Träregel 28x40mm Spotlight placeras här, lagd ovanpå de 

träreglar som stålnäten är infästa i. 

Stålnäten infästes 
med lämplig skruv, 
spik eller häftklam-
mer i träregeln 
innan montering 
på plats sker. Detta 
för att fortkorta 
byggtiden på plats. 
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Vepa av stålduk (Bruzaholm AB) 
4230x900 mm

Tråddiameter 0.55 mm

Vikt per kvadratmeter: 1,2 kg

Uppskattad totalvikt för hela 
konstruktionen: 1 300 kg.
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STÅLNÄT I OLIKA MASKSTORLEKAR MÖBLER ”TIO”
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