
STEELIGHT
Genom sitt transparenta uttryck betonar 
STEELLIGHT lätthet, både i gestaltning och i 
utförande.
STEELIGHT ska vara enkel att montera och demontera 
samtidigt som den ska vara stilig i sin självklara 
gestaltning.
Den ska vara iögonfallande och uppseeendeväckande med 
metallblänk i solljuset vid Konserthustrappans västfasad. 
Den ska vara ekonomisk och inte lämna några spår av 
infästningar i Hötorgets ytskikt.

Hötorgets fria yta lämnas visuellt orörd. 
Konserthusets fasad skyms inte och platsens 
befi ntliga kvaliteter bevaras under dagen.

Vår bärande idé är att använda tomrummet som ett 
strukturellt element.
En liten modul att ta hem med sig hem i slutet av dagen!

Den lilla modulen kan vara en gabion som har 
extrapolerats till en mer elegant och konstnärlig 
användning.

Här kan du se en kombination för att bygga en entré för 
Arkitekturgalan, men den kan transformeras i fl era 
kombinationer för olika användningsområden.
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fasad mot väster skala 1:50

plan skala1:50

Material: 
Metallnät av galvaniserat stål
Godstjocklek: 6 mm i diameter
Maskdimension: 100 x 100 mm
Mått färdig modul : 500 x 500 mm
Antal moduler 231 st
Utförande:
Nätet utformas enligt ritning på sid 1.
Nätet bockas 90 grader och formas till 
en kub.
Montage:
Ihopfogning av modulens sidor sker med 
naj-tråd. Sammanfogning av entréporten 
sker även med naj-tråd. 
De nedersta modulerna kan innehålla 
tyngder typ gatsten vid behov, kan vara 
beroende av väderlek.
Transport:
231 st färdigmonterade moduler kräver 
ca 30  kubikmeter lastutrymme.
Demontering: 
Galadeltagarna erbjuds en modul att ta 
med hem.

teknisk beskrivning

sektion skala 1:50
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återvunnetviktmontage påverkan ekonomi multi användning
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Beräknad kostnad 300 SEK/box. 
Totalpris ca 90000 SEK .
Arbetskostnad ca 8000 SEK
Transportkostnad ca 2000 SEK
Totalt pris Brutto 100 000 SEK

Infästning i torgytan undviks.

Vid behov kan den understa raden av 
moduler fyllas till del med 
gatsten.

Allt material är återvinningsbart i detta 
förslag. 
Våra moduler kan  återvinnnas 
industriellt men även återanvändas till an-
nat.

Vi visar några bildexempel till höger under 
rubriken multi användning.

Volymstudie


