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 Multi  Design  Future  E. a,b

Det nya folkhemsmaterialet MDF

Användningen av MDF-skivor har ökat explosionsartat de 
senaste åren, även för privat bruk. Materialet förenar byggbran-
schens större kontruktionsbruk med design ända in på detaljnivå 
och även som en estetisk kvalitet. Vi tycker att materialets skupl-
turala kvaliteter är uppmuntrande för många typer av användare, 
men dock fortfarande väldigt outforskat! 

Med Multi  Design  Future - Kafé vill vi använda oss enbart av 
obehandlade material som är av MDF-variant för att delvis visa 
att MDF är mycket mer än bara ett byggelement liksom den inre 
byggda kroppen av något. Likväl kan materialet fungera även 
som det yttre lagret, det rent estetiska.

Ur miljöaspekt har vi som grundmaterial för kaféet valt Valchro-
mat som är en ekologiskt infärgad fi berskiva och Greenpanel 
som har ett materialeffektivt sätt att bygga tjocka och bärande 
strukturer. De båda materialen har också höga estetiska värden 
som vi vill lyfta fram och inspirera med 
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 Multi  Design  Future  

nya ögon på trä                               FÄRGSÄTTNING - PUSSELPARKETT

E b

Den 160 m2 golvytan täcks av ett helt nytt sätt att 
se på golv.

En Pusselparkett av Valchromat i tre 
färger lägges direkt på marmorgolvet och gängas 
fast i varandra utan hjälp av byglar el dylikt.



 Multi  Design  Future  

nya ögon på trä                             SERVERING

E a

Serveringsdisken är i grön Valchromat up-
pbyggd på enkelt sätt med reglar invändigt 
och anpassas efter de apparter och övrigt 
material som behövs. Över disken hänger 
ett antal av de mindre böjbara lamporna.

Ett litet MDF-skul buggs som förråd. Regel-
prinipen även där. Bakom disken står en 
Greenpanel-vägg med Kafé-bokstäverna 
utfrästa likt kaféts möbler.  Soptunnor av 
samma princip är utställda här och var för 
engångstallrikar och dyl.



Upphängning
vajerlås

BÖJBAR LAMPA  SKALA 1:10

Konstruktivbeskrivning se nästa 
sida.

Upphängning
vajer

sammanfogn-
ing
vingmutter

elmontering
lamphållare

elmontering
nippel

 Multi  Design  Future  

nya ögon på trä KONSTRUKTIVA DETALJER- BÖJBAR BELYSNING

D



nya ögon på trä BÖJBAR BELYSNING

Konstruktionsmässigt enkla 
lampor med ekologiskt infär-
gad Valchromat som grund och 
böjbar/perforerad MDF som 
skärm. 

Obehandlad MDF som ljusre-
fl ektor ger lågenergilampan ett 
önskat gyllene sken.

 Multi  Design  Future  D



nya ögon på trä KONSTRUKTIVA DETALJER- BÖJBAR BELYSNING

Böjbar MDF Valchromat

Skarvas enkelt med vingmutterBandsågas efter längdsågning

 Multi  Design  Future  D



konstruktionen sätts 
samman med 
förstärkta vinkelfästen.

skivornas sidor 
sågas i 45grader

Material:
Greenpanel
100 mm tjock

INFORMATIONSDISK  SKALA 1:16

Siluetterna fräses ut med ca 3mm 
djup. Se ritning PALL

nya ögon på trä TEKNISK BESKRIVNING-  INFORMATIONSDISK

 Multi  Design  Future  E. d



 Multi  Design  Future  

nya ögon på trä                                                   BÄRANDE IDÉ & FÄRGSÄTTNING       

E. a,b

Informationsdisken är enkelt upp-
byggd i samma princip som kaféts möbler 
och är även försedd med en högre variant 
av sittpallarna. Bakom hänger en info-tav-
la förankrad i bjälklaget där  tv-skärmen är 
fäst i lämplig höjd.

På info-diskens 
front fräses Nord-
bygg-loggan ut.



konstruktionen sätts 
samman med
vinkelfästen.

skivornas sidor 
sågas i 45grader

PALL  SKALA 1:16

Pallens alla delar sågas först ut. 
Sedan vinkelsågas skivornas 
sidor i 45graders vinkel innan 
fräsning

Material:
Greenpanel
38 mm tjock

Fräsmallar att fästa på de olika 
delarna. Fräses innan montering.

 Multi  Design  Future  

nya ögon på trä                      TEKNISK BESKRIVNING - PALL

E d



konstruktionen sätts 
samman med 
förstärkta vinkelfästen.

LÅNGBORD  SKALA 1:20

samma princip gäller för det 
mindre parbordet, som skall vara 
fyrkantigt sett från plan.

Material:
Greenpanel
100 mm tjock

nya ögon på trä TEKNISK BESKRIVNING- LÅNGBORD

 Multi  Design  Future  E.d



 Multi  Design  Future  

nya ögon på trä                                                   BÄRANDE IDÉ & FÄRGSÄTTNING       

E. a,b

nya ögon på trä                                                                    LÅNGBORD       



 Multi  Design  Future  

nya ögon på trä                                                 BORD; PALLAR & GOLVLAMPOR       

E. a,b



 Multi  Design  Future  

nya ögon på trä                                                                                TEKNISK BESKRIVNING _ GOLVLAMPA      

           E d

Lamphållare med 
vinkelfäste monteras i 
skivans fackverk

konstruktionen sätts 
samman med 
vinkelfästen.

skivornas sidor 
sågas i 45grader

Material:
Greenpanel
38 mm tjock

GOLVLAMPA  SKALA 1:16

Siluetterna fräses ut med ca 3mm 
djup. Se ritning PALL



 Multi  Design  Future  

nya ögon på trä                                                   TEKNISK BESKRIVNING - SOPKORG       

E. d

konstruktionen sätts 
samman med
vinkelfästen.

skivornas sidor 
sågas i 45grader

PAPPERSKORG  SKALA 1:16

Material:
Greenpanel
38 mm tjock

Siluetterna på skivmaterialet 
fräses ut. Se ritning PALL



 Multi  Design  Future  

nya ögon på trä                                             BÄRANDE IDÉ, GOLVLAMPA  & PAPPERSKORG   

E. a,b

På samma konstruktionsvis som 
sittpallen görs också sopkorg och 
stor golvlampa, men där siluetten 
av vad vi anser oss behöva utfräst 
istället för lämnad kvar.



nya ögon på trä GOLV produktblad

MONTER NORDBYGG 2010                                                                                                                                                                                            PRODUKTBESKRIVNING
lös inredning                                                                                                                                                                                                                    datum  201109

paket                2. GOLVENHETER    
kod-variant      2.01- se ritning
antal                 485              
benämning      valchromatpussel/golvstruktur
       

rum                   EH : 01             

typ & fabrikat   pusselbit i valchromat

beskrivning      mått:                                                                                                        färger:   

400mm

150mm

127.8mm

100mm

    färger:  

leverantör         fredricsons trä

tillverkning       vattenskärning i haninge

mdf-
obehandlad

valchromat- gul

valchromat- grön

ytbehandling    obehandlad

 Multi  Design  Future  E. d



nya ögon på trä    GALGE produktblad

MONTER NORDBYGG 2010                                                                                                                                                                                               PRODUKTBESKRIVNING
lös inredning                                                                                                                                                                                                                                         datum  201109

paket                3. FÖRVARINGSENHETER 
kod-variant      2.03- se ritning
antal                 34              
benämning      galge i valchromat/luftig skärmvägg
       

rum                   EH : 01             

typ & fabrikat   galge i valchromat

beskrivning      mått:                                                                                                        färgertyper:   

                                                                                                                                                                 grön, röd,gul och orange

ytbehandling     oljad eller obehandlad 
Montering          Med stålvajer och vajerlås från bjälklaget                   

208 mm

r 20 mm

r 10 mm

419 mm

leverantör         fredricsons trä

tillverkning       vattenskärning i haninge

 Multi  Design  Future  E. d



nya ögon på trä VALCHROMAT produktblad

MONTER NORDBYGG 2010                                                                                                                                                                                               PRODUKTBESKRIVNING
material                                                                                                                                                                                                                                                  datum  201109

typ & fabrikat         VALCHROMAT- och MDF-SKIVA     

beskrivning            16x1220x3050mm

färgtyper                 gul, grön, röd, orange samt naturell mdf

ytbehandling          oljas alt. obehandlad               

leverantör         fredricsons trä
                           el. liknande

användningsområden till monter               golv, galgar, bardisk, lampor -se produktblad respektive teknisk beskrivning

 Multi  Design  Future  E. d



nya ögon på trä TEKNISK BESKRIVNING- GREEN PANEL produktblad

MONTER NORDBYGG 2010                                                                                                                                                                                               PRODUKTBESKRIVNING
material                                                                                                                                                                                                                                                  datum  201109

typ & fabrikat                  GREEN PANEL

beskrivning                      38x1220x2440mm
                                          100x1220x2440mm
 

ytbehandling                    obehandlad

användningsområde till monter            långbord, parbord, pallar, informationsdisk, 42tumstv-vägg, golvlampor, sophantering, monterväggar
                                                                  -se produktblad respektive teknisk beskrivning

leverantör         fredricsons trä
                           el. liknande

 Multi  Design  Future  E. d



nya ögon på trä TEKNISK BESKRIVNING- BÖJBAR MDF produktblad

MONTER NORDBYGG 2010                                                                                                                                                                                               PRODUKTBESKRIVNING
material                                                                                                                                                                                                                                                  datum  201109

typ & fabrikat         BÖJBAR MDF    

beskrivning            6x1220x2440mm

färgtyper                  naturell mdf

ytbehandling           obehandlad               

leverantör         fredricsons trä
                           el. liknande

användningsområden till monter               lampor- se konstruktionsprocess

 Multi  Design  Future  E. d



Tack..


