
“Brick Lane” är en smältdegel och 
mötesplats i London.  Caféet, stationens  
mötesplats, löper längs och lyser upp 
tunnelns “gata” där fasaden genom sin 
utformning skapar en konversation i 
keramik och glasyr både framåt och bakåt 
i tiden.
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Variationer på fasad 

Lugnare inre del

Tunnebanestationen är en plats på väg och en yta som  
tillhör alla, med en fot i dåtiden och en fot i framtiden. 
Det är där cafét tar sin utgångspunkt: i tradition och 
platsanknytning och i det nya, det ständigt skiftande.

Traditionen är Markuskyrkan. Nästan så att man kan se den 
från tunnebanestationens ingång ligger en av Sveriges mest 
uppskattade byggnader, byggd i tegel och ritad av Sigurd 
Lewerentz.

Innovationen är Flexbrick, en nyframtagen utmanande 
produkt som öppnat en ny värld för byggkeramik.  
Fasadplattorna blir en “väv” och kan spännas upp med ett 
avstånd till ett inre klimatskal i glas. Mellan plattorna 
finns alltså ingen fog eller bruk utan det är en armatur 
som spänns upp på plats.

Där de två världarna möts skapar vi vårt café - en  
mötesplats som både vänder sig ut mot gatan och den 
stressade resenären på språng och erbjuder ett inre, mer 
intimt rum för en längre fika. 

På caféväggen varieras  
avståndet mellan plattorna och 
därmed ljusinsläppet. På tunnelns 
motsatta sida viks systemet för 
att bli en bänk som utgör del 
av och fortsättning av väggen. 
Bänken, en del av caféets 
sittanordning, kan även den bytas 
ut i delar.

Ingående produkter:
En egenutvecklad variant av 
Flexbrick, där plattorna har 
dimensionen 95 x 195 (mm) och 
består av keramik eller tegel. 

Golvet kaklas med klinker som 
glaseras med samma turkosa glasyr 
som användes till  
keramikklassikern ur serien  
Argenta från Gustavsberg.
Plattorna tillåts “rinna ut” i 
biljetthallen för att välkomna 
gäster in i caféet.  

Flexbrickfasaden lever upp till sitt namn just 
i att den är så flexibel. De keramiska  
plattorna kan bytas ut beroende på årstid,  
behov och tillfälle - i exemplet illustrerat med 
keramiska plattor som tonar i rostbrunt.  
Flexibiliteten i systemet gör elementen är 
utbytbara och att de kan böjas över hörn.

Vi klär väggar och en del av taket i  
gångtunneln med helsingborgstegel, glaserat 
i olika glasyrer och kulörer. Teglet har vi 
valt då vi vill slå ett slag för att producera 
produkterna lokalt och återuppväcka en  
slumrande svensk tegelindustri samtidigt som det 
är en hommage till den intilliggande kyrkan.

Kort är idén att både anknyta till  
närområdet och historien samtidigt som en 
modern och utmanande keramikprodukt  
vävs in.


