
Gunnar Asplund gjorde i juletid inredningen 
till ett skyltfönster åt NK. Inredningen i sig var 
ganska traditionell men Asplunds finess var 
sättet han skapade nyfikenhet på. Han klädde 
skyltfönstret i svart film från golv till tak och 
öppnade upp små gluggar i form av runda hål 
i olika storlek och på olika höjd, för barn och 
vuxna. Folk stod i kö för att få kika in. Alla ville 
se vad som fanns där inne. 

Scenografin är ett landskap i strilande solregn. 

Servering och infopunkt samlas i huset på kullen. 
Caféet annonserar sig genom skylten på taket. 
Infopunkten utnyttjar caféets dragningskraft och 
väggarnas visuella avskärmning. 

 Materialens huvudytor har, i de 
fall där de är exteriöra, målats 
i varierande matta och blanka 
färger. Det är snittytorna som 
visar vad det är för material som 
gömmer sig bakom färgen. detta 
gör även att projektet blir visuellt 
sammanhållet.

Kolla! Sittdynan är gjord av trä!
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Plan skala 1:100 Plan över entrétorget

Kyl Kyl

KyldisplayKassa

Infopunkt

plats för A4
På väggarna hänger en 
utställning med olika 
träslag inramade i antika 
guldramar

42´tums TV

Total längd på disk 
= 5.7m inklusive 
kyldisplay Förråd

Överblick
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Den där värmebehandlade 
björken ser ju precis ut som 
ebenholtz...

0 mm
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760 mm

1760 mm

4490 mm

6000 mm

Sektion E-E skala 1:100SektionF-F skala 1:100

Snitt
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Café

Fasad B-C skala 1:100

Fasad D-A skala 1:100

Fasad A-B skala 1:100

Fasad C-D skala 1:100

Yta
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Landet där skogen aldrig tar slut

Kerto: Det abstraherade träet illustrerar materialets egenskaper. Ett kryssfanér upp 
byggt av 3mm tjocka fanérlager. Kerto används framförallt i pelar och balkkonstruk-
tioner. Materialet är både billigare och har bättre prestanda än limträ

Korslimmat massivträ. Materialet innehar förutom bärande egenskaper även skivverkan. 
Detta erbjuder unika konstruktionsmöjligheter. I denna skala blir takbalkar överflödiga. För 
att ytterligare illustrera materialets kvaliteter hänger en stor del av bjälklaget och balkongen 
ut ifrån landskapet då konstruktionen är styv i sig själv. Det är möjligt att ta in vägg och 
takelementen genom A galleriet portar. Truck och vagnar kan bokas av transportenheten.

Alpi concept. Infärgade fanérlager som pressas i 
dubbelkrökta formar vilket ger en oregelbundenhet, 
liknande träets naturliga ådring, då materialet hyvlas 
eller sågas.

Albeflex. A flexible, soft and sewable veener.
Italiensk producent av mekaniskt behandlat trä 
vilket ger det unika egenskaper. materialet antar 
egenskaper liknande läder, det är till och med 
möjligt att sy i det.

Tecnaro. Tyskt företag som tillverkar ett granulat gjort av 
restprodukter från massa industrin. Det tillverkas uteslutande 
av förnyelsebara produkter. Granulatet kan användas i 
plastindustrins befintliga produktions anläggningar. Materialet 
har egenskaper som mäter sig med konventionella plaster.

Log lamp - Ny svensk slöjd.
En lampa gjord av en björkstam. Den enda 
bearbetningen av träet är ett urfäst spår där 
lysrörsarmaturen infästs. För att barken inte skall 
lossna fälls trädet fördelaktigt i januari.

Kluven  ved - Finns på varje bensinmack

Konstruktionsdetalj

Recept

Riktade högtalare, ljudduschar, placeras i taket. Dessa skiljer sig 
från traditionella högtalare då man kan kontrollera deras spridn-
ing. Tack vare detta kan man rikta ljudet så att det håller sig in-
nanför caféets gränser. Naturljud varvas med stämningsskapande 
musik för att ytterligare slå an tonen av välbehag
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