
Situationsplan 
Mässhall

Motto: vågat!

Plan 1:100

Med sin spännande och spän-
nstiga form visar café vågat, 
besökaren till Älvsjömässan 
vilka möjligheter som finns att 
skapa uttrycksfulla och  upp-
levelserika miljöer i stål. 

I takt med att besökaren när-
mar sig mässhallen skiftar pa-
viljongen karaktär och skapar 
en nyfikenhet till stålet och 
dess egenskaper. Doften av 
färska bullar och nybryggt 

kaffe ger gästerna möjlighet 
till en stunds avkoppling eller 
varför inte stanna upp ett tag 
och låta sig bli inspirerad av 
stålets fantastiska potential 
kring utställningsmontern. 

Vågat!

Nätets fördelar är 
många!

Tack vare sin låga vikt och 
flexibilitet är det möjligt att 
skapa vackra rumsupplevels-
er med snäva tidsmarginaler 
samtidigt som materialet är 
lätt att transportera. Med 
enkla vajrar hålls nätet 
uppe i det befintliga fackver-
ket i Älvsjömässan samtidigt 
som det hålls nere i fem fäst-

punkter i de utskurna stålskivorna som vackert reflekterar nätet och 
skapar en total rumsupplevelse! 

Paviljongen är utformad 
för att inte skapa några 
baksidor utan att man 
som besökare känner 
sig välkommen oavsett 
vilket håll i mässhallen 
man kommer från. 

Exteriörperspektiv
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fasad mot väst 
1:100

fasad mot öst 
1:100

fasad mot norr 
1:100

fasad mot syd 
1:100

Paviljongens visar på möjlighet-
en att skapa organiska, utfor-
skande och skiftande volymer i 
takt med att besökaren rör sig 

igenom kaféet. Eftersom nätmas-
korna ständigt skifftar i storlek 
på (grund av kafeéts krökning) 
uppnås effekten med områden av 

hög transparans kontra områden 
med större genomskinlighet.  

Utställningsmontern är hög-
glanspolerad och i stål vilket 
ger möjlighet att fästa materi-
al med hjälp av magneter. Här 
sitter även tv:n infälld.
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Sektion A-A
1:100

Teknisk beskrivning (mm)

Golvplåt
Golvbitarna skärs ut med hjälp av laser i respektive storlek. Plåtfor-
mat 6000*3000 mm används.

Nät (leverantör Carl Stahl)
MH - 50 
Mw - 87 
Ø (mm) - 3 
Vikt Kg/m2 - 2.48

Bar
Högpolerat stål
Höjd - 900 
Sida - 4000*3

Monter 
Höjd - 2500
Sida 1 - 1750 (Trycksaker) 
Sida 2 - 2500 (Tv monteras)
Sida 3 - 2000  (Diverse produkter)

Ljussättning
Bilden visar på alternativa sätt att belysa paviljongen! gen! 

Konstruktionsdetaljer

3 mm Stålvajer 
som förankrar 
nätet i befintligt 
fackverk.

Fästanordning i 
fackverk.
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Fästpunkt som 
skruvas i botten-
plattor. 

Flexibelt stålnät 
(se vidare Teknisk 
beskrivning för mått)

För att skapa en total rumsupplev-
else för besökaren, högglanspol-
eras stålskivorna till golv, bardisk 
samt monter vilket förstärker ef-
fekten av stålnätet.

16000

4000

Vid behov läggs en 
2mm halkmatta un-
der stålskivorna.


