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Fyra Nyanser 
av Keramik

Det första man ser när man kliver in från huvudentrén i 
Stockholmsmässan är besökscaféet, täckt i kakel. Besökscaféet står 
tydligt ut från omgivningen med sin höga struktur och skiftande 
färgsättning. De naturliga färgtonerna på kakelplattorna skiftar från 
ljust beige till mörkt brun och påminner besökaren om kaffe, terracotta 
och jord. Kafédisken står vänd mot besökaren som kommer från 
huvudentrén. Det är ingen tvekan om vart man ska gå om man vill ha 
en kopp kaffe. Bredvid kaféet, tvärsöver ett valv där man går genom 
området, finns information om byggkeramiken synligt uppställd. 
Väl vid caféet upplever besökaren en ny miljö än den i mässhallen: en 

mer inbjudande och vardaglig miljö än den utanför. Strukturen delar av 
det stora rummet och skapar mindre torg där man kan njuta av en kaffe 
eller bara sitta ner en stund. Omsluten av den keramiktäckta strukturen 
slår sig besökaren ner på en av de integrerade bänkarna. Den matta 
keramiken här känns mycket varmare än det man är van vid - bänken 
känns inte så hård och kall som man hade kunnat tänka sig. Med 
mässhallen som utsikt kan man sitta här länge och se människorna som 
skyndar förbi. Det stora rummet blir som ett torg och keramikcaféet 
som en uteservering. Här sitter man avskilt från sorlet men ändå mitt 
i det.
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Förslaget söker att ge besökaren inspiration i hur man kan använda 
byggkeramik genom att använda lite ovanligare kulörer och 
kombinationer av kakel. Genom sina mjuka former påminner förslaget 
om hur byggkeramik är det perfekta materialet för att ge en vägg form 
och färg utan att förlora en känsla av skala och textur. De annars 
fyrkantiga kakelplattorna används här för att förmedla mjukhet, runda 
former och möjligheter med färgkombinationer.
Förslagets färgskala är inspirerad av keramikens tillverkningsmetoder,  
hur kulören i keramik beror på hur leran den görs av är uppbyggd. 
Tonerna varierar från ljust beige till mörkt brun för att visa på keramikens 
stora variation i färger men också påminna om materialets naturliga 
ursprung. Förslagets färgskala ger även besökaren konnotationer 
till kaffe, thé och kanel, något som påminner om just byggnadens  
funktion: ett kafé.
Förslaget är konstruerat som en serie av väggar, där dimensionerna av varje 
väggparti är baserat på längden av en standard konstruktionsplywood-
skiva: 2500 mm. Måttet är valt för att minimera antal gånger man måste 
kapa skivorna och därmed spara tid under produktionen. För att ge en 
tjocklek och stabilitet till skivorna byggs de likt en vägg med reglar i 
dimensionen 45x170 mm. 
Den totala tjockleken för ett väggelement blir 200 mm, en dimension 
anpassad till de valda kakelplattorna.
Skivorna följer samma dimensioner och blir därför enkla att producera 
i förväg för att sedan monteras ihop på plats med hjälp av vinkeljärn 
som döljs i strukturen. Strukturen kan sedan kläs med kakelplattorna, 
antingen i förväg eller på plats om elementen skulle bli för tunga eller 
om man vill undvika att skada plattorna i transporten.

(Informationen om valda keramikprodukter till vänster är baserade på katalogen 
på svenskakakel.se)

1. Café med integrerad kyldisplay samt plats för kassa
2. Promotionsyta med plats for TV och trycksaker
3. Serveringsyta med plats för ca 40 sittande gäster
4. Integrerad sittyta

Prisma Ivory Matt
200x100 mm
S 1002-G50Y

Prisma Light Brown Matt
200x100 mm
NCS S 5040-Y40R

Prisma Dark Brown Matt
200x100 mm
NCS S 8010-R10B

Prisma Dark Orange Matt
200x100 mm 
NCS S 1080-Y70R


