
Fasadmaterial

hipstering heights

Peyton är en hipster på uppgång. Musikkarriären 
har precis tagit fart och den första skivan 
med elektronisk musik är på väg ut. Med sin 
trogna Apple laptop som studio föll den på 
plats, bit för bit och nu väntar förhoppningsvis 
landsomfattande turné. “Kan man cykla istället för 
att åka turnébuss”, undrar Peyton putsandes på 
sin fixie, den käraste av alla ägodelar. En befogad 
fråga när man lagt så mycket tid på att få den just 
precis så som man vill.

Vattentornet köptes för förskottspengarna för 
skivan. Det hade stått tomt länge och såldes 
för en billig peng. “En explosion av rytmer och 
mönster” var mantrat när en arkitektvän fick lov att 
rita ihop ett förslag. 

De valde att använda keramiska material som 
grund eftersom variationsmöjligheterna i glasyr, 
färger, texturer och möster är så stor att ett 
enda material kan stå för hela konceptet. Att 
det är miljövänligt och hållbart var också en 
påverkande faktor. Efter att ha letat sig igenom 
de stora valmöjligheterna slöt de sig till slut till 
glansigt, plant och pastellfärgat som grund för den 
genomgående materialidén.

Mönstren som de valt att använda är 
av gemensam karaktär för att skapa en 
sammanhållen känsla i huset och att det ska 
kännas som en enhet. Genom att variera 
mönsterstorleken i de olika rummen skapas en 
subtil skalförskjutning som skapar dynamik i 
rörelsen genom huset. Ytterligare rytm i huset ges 
genom att variera taktiliteten och reflektionsgraden 
hos det valda kaklet. 

De nya spännande mönster som de tillsammans 
ritat fram hoppas de skulle kunna forma ett 
samarbete med intresserade kakeltillverkare för 
att kunna skapa tillverkning av enheter och hela 
system. För detta och andra byggen.

hipstering heights

Som fasadbeklädnad 
används Vogues Vetro 
som är frostbeständiga, 
transparanta glasplattor 
med färgad baksida 
som passas in i befintlig 
fasaduppdelning.

De kommer i storleken 
30x120 cm vilket 
tillsammans med en 
fogbredd på 2 mm ger 
möjlighet att skapa stora 
släta ytor.

1



hexagonala klinker 
med varierad färgsätt-
ning kan generera ett 
levande golvmönster. 

golvklinker med 
stjärnmönster. 

kvadratiskt för att 
underlätta sättningen 

och för att undvika 
skarpa hörn. detta 

för att minska skador 
under transport och 

vid hantering.

våning 3: sovrum, bakom 
sängen finns dold förvaring 
och reflekterande ytor för 
sol upp- och nedgångar. 
skåp finns under trappan

våning 4: allrum, 
cigarettrullning och 
musikstudio (laptop)

takterrass: utsikt och 
samkväm

våning 1: kök

våning 2: badrum och 
biblioteksgång 2 5

1 4

0 3

skala 
1:50

planer

entrevåning: hall, display 
och tvättstuga

Artesia Listone, 
terra rosa, sea water, 
30x60 cm, genom 
Prontokakel

1

2

3

golvmönstret skapas 
genom att använda 
en klinkerplatta som 
delas i två olika delar 
som tillsammans 
formar en triangel.
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solspegel av 
kakel

trappstrukturen

utsnitt av kaklen

rumsegenskaper

en repstege leder upp 
till takterassen

förvaring i skåp under 
trappan

sänghimmel - stängt läge

sänghimmel - öppet läge

förvaring i skåp under 
trappan

sänghimmeln är en välvd yta som 
lutar över sängen. den kläs i ett ljust 
reflekterande kakel för att så bra som 
möjligt reflektera solen. de stora fönstren 
i sovrumet i kombination med det 
reflekterande materialet kommer att ge 
ett effektfullt ljusspel vid soluppgång och 
solnedgång när det ljusa kaklet fångar upp 
färgerna.

dolt bakom trianglarna som skapar 
sänghimmeln gömmer sig hyllplan för 
förvaring av mindre föremål. det är bara att 
vika upp trianglar efter önskemål.

sektion skala 
1:75

kläder, detaljer och acces-
soarer på display

matt

reflektion

entré/tvätt

kök

badrum

sovrum

allrum

skala taktilitet

liten skrovlig

vy av huset i stadsmiljö

blank stor slät

smala infällda svarta 
fogar mellan ljusgröna 

smala kakelplattor med 
matt glasyr

Vogue Vetro ST 
pistacchio 10x30cm, 

genom Kakelspecialisten

Rex Extra Light,  diamond, 
oyster, jade 18mm, genom 

Kakelspecialisten

Pavigres 21 Unicolor,  lima, 
gema 9,7x9,7cm,, genom FF 

Kakel

tillskurna Saloni Diplomatic,  
marfil, frambuesa 25x40cm, 

genom Konradssons

Roca Rainbow, FC sunset RS, 
31x45cm, genom FF Kakel

breda rosa indragna fogar mellan 
avfasade stora kakelplattor med 

halvmatt glasyr

smala gråa fogar med 
inåtgående valvformad fog 

mellan rakt skurna glaserade 
kakelplattor 

smala vita fogar som är 
i liv med de högblanka 

kakelplattorna 

minimal fog mellan 
kakelplattorna och det 

mellanliggande kakelelementet 
som skapar en valvformad 

utbuktning

entrén till huset får särskild 
betoning genom att omgärdas 
av ett färgsprakande 
mosaikmönster
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