
KAKEL PÅ TAKET

I staden finns ett gammalt poslinsbruk där kakelugnar och bruksporslin har tillverkats under 1800-talet och 
1900-talet. Staden är också känd för sin botaniska tradition och har en av landets finaste botaniska trädgårdar. 
Restaurationen av huset återkopplar till båda dessa traditioner genom användningen av kakel.
När man närmar sig växthuset annonserar det sig direkt genom ett band av färgade kakelstavar på taket och 
fasaden. Uteserveringen på taket skymtar igenom. Ett exteriört golv av kakelplattor täcker delar av marken och 
går ibland upp i pidestaler eller bänkytor för att ge skulpturparken mer funktion, golvet fortsätter in i glashuset.
Organiska svävande väggar av kakelstavar upphängda i stålvajrar skapar tunna väggar som skiljer de olika 
växtbiotoperna åt i en spännande interiör och utställning där kakel och mosaik skimmrar bland växltligheten.

diagram golv

KAKEL PÅ
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GOLV
vissa golvytor är 
extruderad för att 
användad som pidestaler 
eller bänkar.

vissa golvytor är 
nedsänkta för att 
användad som pooler.

golvytan forsätter 
utomhus.

PERGOLA

Keramiska extruderade rör med 50 
mm diameter i klara färger, med en 
högblank yta. 

INTERIÖRT PERSPEKTIV : Utställningens olika växtbiotoper är avgränsade av innerväggar av keramiska stavar. Golvet är en yta av färgsprakande klinker.

KONCEPT, UTSTÄLLNINGEN
man rör sig genom ett antal växtbiotoper avgäsade av 
innerväggar av keramiska stavar. Korridorerna och exteriören 
används för utställning av skulpturer.

DIAGRAM FÄRGSÄTTNING
Färgskalan på golvets och murens kaklade ytor är inspirerad 
av färgsättningen på klassiker från byggdens keramiska 
tradition av bruksporslin.

INNERVÄGGAR
stavar av keramik 
uppspännda av stålvajrar 
mellan bjälklagen 

KIOSK
Kakelplattor (300mm*100mm och 
200mm*200mm) lagda i mönster. 
Högblank yta.

GOLV
Golvklinkerplattor 400*800 mm 
lagda i fiskbensmönster
Vita fogar mellan plattorna. 
Matt yt-finish.

INNERVÄGGAR
Keramiska extruderade rör i 
pärlemorston 500mm långa och 
med 50 mm diameter.
Uppspända med stålvajrar mellan 
bjälklagen.

MÖBLER
sidorna av pidestalerna/borden/
poolerna har en yta av mosaik i 
olika metalliskt blåa toner.

DIAGRAM : Olika lager av byggkeramiska material

pergola/solskydd 
av horisontella

keramiska stänger

bef stomme, 
växthus

innerväggar av 
vertikala 

keramiska stänger

bjälklag av betong 
med yta av klinker
 i fiskbensparkett

mur av betong 
med yta av kakel

pidestaler/bord
/sittplatser med 

väggar av mosaik

cafedel med en 
yta av kakel

MUR
Klinkerplattor 200*400 mm
laggda i vertikala rader, 
med bred fog.
Högblank metallisk yta i blågröna 
toner.

EXTERIÖRT PERSPEKTIV : Byggnaden annonserar sig genom ett band av färgade kakelstavar, ett keramiskt golv fortsätter utomhus och höjs ibland upp i pidestaler för skulpturer eller sittplatser.

Exteriört perspektiv : utomhuscafé under pergola av keramiska stavar
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