
Häng bland träden

Häng bland träden

Tänk dig en skogsglänta mitt i stadens brus. Endast vinden som 
susar genom trädens löv hörs och solens strålar lyser genom 
trädkronorna. Platsen är lugn och vilande – här vill du stanna! 

Direkt när du kommer in ifrån entrén möts du av en spännande 
fasad. Du undrar vad som fi nns på insidan och går närmare. Ett 
svagt ljus silas genom trärastret och bjuder in till att gå in i caféet. 
Träpinnarna svajar, man lockas till att röra vid dem och när man gör 
frambringas ett skönt ljud. Den svajande  konstruktionen symboliserar 
skogens sårbarhet och uppmanar till att värna om skogen.  

Till caféet går man för att komma ifrån den bullriga mässmiljön, ta 
en paus eller varför inte skapa nya möten över en kopp kaffe.
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Fasader

Fasad A-A informationsvägg Skala 1:100 Fasad B-B mot entré Skala 1:100

Fasad C-C mot B-hallen Skala 1:100
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Sektioner

Sektion D-D Skala 1:100

Sektion E-E Skala 1:100
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Konstruktion
Princip för upphängning av skiva och rundstav i balk

Princip för upphängning av balk i tak 
med vajer och hängning av rundstav och 
skivor i balk Skala 1:5
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Skala 1:2

Princip för TV och trycksaker på informationsvägg

Inbyggd 42" TV. 
Inbyggnad är 
fastmonterad på balk 
och vilande mot golv
Skala 1:20

Inbyggda hållare för trycksaker. 
Möjligt att sätta upp 5 mod-
uler med plats för 8 trycksaker 
i vardera. Hålen går även att 
täcka för med planscher.
Skala 1:20 

Möte mellan korsande balkar Skala 1:20

Möte mellan serveringsbänk och avslut av balk Skala 1:20

Balken hänger i vajer från 
tak fäst i metallfästen 
genomgående i balk 

Infälld ljusslang

Rundstav ögla och krokSkiva metallfäste och krok
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Bärande idé och interiör

Belysningsplan hängande glödlampor och ljusslang

Produktbeskrivning
Låga stolar
Skandiform Pompidoo KS-185
Färg på sits: Orange

Barstolar
Skandiform Afternoon S-045
Färg på sits: Orange

Stora låga bord
Skandiform Slitz HB-589
Ø110 H 70 cm 
Färg på bordsyta: Vit

Små låga bord
Skandiform Slitz HB-593
Ø65 H 70 cm
Färg på bordsyta: Vit

Barbord
Skandiform Slitz HB-793
Ø65 H 110
Färg på bordsyta: Vit

Matta
Sisalfibermatta 16 x 10 m

Belysning
Ljusslang Ø13 mm 40 m
Glödlampor 33 st hängande från tak

Dimensioner
Rundstav
Ø15 mm, Ø43 mm, Ø60 mm x 3660 mm

Skivor
30, 60, 100, 200, 600 x 3660 x 6 mm

Specialböjd limträbalk
215 x 225 mm

Bärande idé
Caféet är en oas mitt i mässan dit besökarna kan gå 
för att koppla av och samla ny energi. Rundstavar 
och skivor upphängda i öglor som i ett raster skapar 
avskiljande väggar och ger caféet en rumslighet. 
Besökarna möts av en rund, varierande trävägg som 
visar mångfalden av träslag, färger, strukturer och 
dimensioner. Materialvalen är enkla, välkända svenska 
trämaterial som visas på ett nytt sätt. Trärastret skapar 
också ett vackert ljud som ger en ytterligare dimension. 

Teknisk beskrivning
Hängande limträbalkskonstruktion upphängd i 
tjugotvå punkter. Varje upphängningspunkt bär 
ca 120 kg. På limträbalkens undersida går en 
ljusslang. I öglor på undersidan hänger också 
rundstavar och skivor som får fritt spelrum.


