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YTA
Användandet av byggkeramik utgår ofta från dess funktionella egenskaper. Vi klär konstruktioner med byggkeramik

- till exempel i badrum och kök eller som fasadbeklädnad i

ventilerade ytterväggskonstruktioner. Dess tekniska funktion
är då att skydda bakomliggande konstruktioner mot väta
samt att skapa ett tåligt ytskikt mot slitage. Sällan ser vi

kakel utan dess bakomliggande konstruktion. Avsikten med
förslaget är att lyfta fram de strukturer som ofta döljs och

undersöka hur kakel och dess ytskikt påverkar upplevelsen
av rum.

Förslaget är baserat på en ide om yta. Caféet är konstruerat
av stålstommar vars ena sida alltid är beklädd med

keramiska plattor. Upplevelsen av keramiken och dess yta
förstärks genom att även visa dess baksida. De står i kontrast till varandra och skapar en spänning mellan framsida
och baksida. Logiken skapar rum med olika karaktär och

informerar besökaren om användningen av byggkeramik i
en modern kontext.
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Program
Avskiljningsvägg i kakel

Genom att rotera volymen skapas en

naturlig separation mellan olika program

samt att gästerna välkomnas från från de två
huvudentréerna.
Färgsättning
Bar för mindre kundmöten

Informationspunkt med
sittbänkar i kakel

Som fasadelement används glaserade klin-

kerplattor. För att förstärka riktningen hos de
olika elementen har de färgsatts efter dess
orientering. Till exempel - alla horisontella
ytor har grön glasyr.

TV

Färgerna för de olika riktningarna är olika

nyanser av blå, grön och röd. För helhetsin-

trycket har en och samma typ av platta valts
ut. Detta skapar ett enhetligt uttryck där de
ofärgade baksidorna är lika för alla.
Klinker
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Beredningsrum
Naturligt belyst

600x600 mm
300x600 mm
300x300 mm

Hyllplan

Granitkeramik takplattor
Stålkylar
Kyldisk

1200x3300 mm

Teknisk beskrivning
Den bärande stommen är en ramverkskon-

Elevation framifrån 1:25

Elevation bakifrån 1:25

struktion av stål som kan förproduceras och
fraktas i mindre delar ca 2 x 2 m.

Den statiska hållbarheten skapas mellan de

olika elementen då de verkar som skivor. På

Cafédisk med integrerad
kyldisk samt kassa

Kassa

stommen appliceras sedan ett fasadsystem
för keramik vilket plattorna kan fästas i. De
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clips som används för att fästa plattorna

lämnas synliga. De olika delarna kan efter

användning nedmonteras och återanvändas.
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Långbänkar i kakel med tillhörande bord
Totalt 42 sittplatser

900

1800

Plan 1:50

Sektion AA 1:25

YTA

