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Displaydisk/Kyldisplay 
Mått: B:120 D:65,5 H:150 
(Hjulhöjd 14,5 cm, nedre delen 75cm) 
EL: 1x10A (nattström)  
Användningsområde:  
Displaydisk för smörgåsar, 
sallader och bakelser. 

Framsida Baksida 

Kassa  
Mått: B:37 D:45 H:27+6 
EL: 1x10A (nattström) samt 
Anslutning: 1IP /maskin  
Antal: 1 stycken 

Stålkyl 
Mått: B:60 D:52 H:180 
EL: 1x10A (nattström)  
Användningsområde:  
Kyl för drycker och mjölk 
Antal: 2 stycken mot bakvägg 

Information från Mässrestauranger, restauratör 

Under Nordbygg 2016 hade vi ett café i betong på samma plats där detta café nu ska byggas. 
Vi har beräknat vår ungefärliga gäststatistik för 2018 så här; tisdag 100 gäster, onsdag 150 
gäster, torsdag 250 gäster och fredag 150 gäster.  
Öppet: tisdag–onsdag kl 9–17,  torsdag kl 9–18  och fredag kl 9–17. 

Mässrestaurangers standard vid cafébyggnation följer en rad föreskrifter men detta café har 
begränsat med utrymme och praktiska möjligheter varför vi har dragit ner på vissa av våra krav. 
Nedan är vårt önskemål för detta café 

*Rätt antal sittplatser leder till bättre försäljning och nöjdare gäster. Ca 30-40 sittplatser är 
önskvärt på Nordbygg på entrétorget.
*I arbetsmiljölagen finns det angett vilka mått som är klassificerade som ”god arbetsmiljö”. Vårt 
önskemål är därför att disken på caféet är 90 cm hög och inte djupare än 60 cm. Detta för att 
personalen ska få så bra arbetsmiljö som möjligt.
Disken ska rymma kassa, sortiment som ex. kakor samt en kaffetunna för vanligt bryggkaffe (ca 
30 cm i diameter).
Vid sidan av eller gärna integrerad i cafédisken vill vi ha en kyldisplay för smörgåsar, sallader 
och kakor för ett bredare utbud.
Disken bör placeras så att vi möter gästerna från huvudentrén, dvs disken bör inte vara riktad mot 
B-hallen.
Önskvärd caféutrustning, se nedan 

 Skiss för inbyggnad 
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