
”Entrébyggnaden till nyinvigda Malmö Moderna lyser värre än en fyrbåk med sitt knallorangea skal i per-
forerad plåt.” (Madeleine Brandin, arkitekt och författare). Den nya byggnaden ansluter till den gamla och 
rymmer reception och kafé, en stor och en liten utställningslokal och en pedagogisk verkstad.

Totalt gick det åt 5 ton plåt till hela 
fasaden! Vi stansade 500 m2.
Stanly Plåts arbete bestod av revolverstans-
ning och kantning av plåten.
Revolverstansning kännetecknas av att 
maskinen, som stansar i en över- och un-
derkarusell, kan utrustas med teoretiskt 
vilken verktygsform som helst. Detta, i 
kombination med den höga hastigheten, 
gör revolverstansning överlägsen vid serie-
tillverkning i tunnare material, t.ex. plåt 
med mycket hål.
 
Kapacitet: 2500 x 1250 mm + omtag. 
Tjocklek: 6 mm 

Baragatan 4, 212 28 Malmö 
Telefon 040-680 29 60 
Fax 040-680 29 69  • E-mail: info@stanlyplat.se

Den 26 december 2009 fick det gamla elverket på Gasverksgatan 22 
i Malmö en ny gnista. Då invigdes Moderna Muséet i Malmö. 
Lokalerna hade visserligen tjänat som konstmuseum ända sedan 1988 
men då hette muséet Rooseum och det stängdes 2006.

Muséet har utökats med en ny byggnad som ansluter direkt till det gamla tegel-
huset. De nya lokalerna har förbättrad säkerhet och framförallt en ny klimat- 
anläggning som gör att man kommer att kunna låna in verk från hela världen. 

Det var Arkitektfirma Tham och Videgård som fick uppdraget att göra ansikts-
lyftningen. Nybygget är format som en kub och speciellt fasaden har blivit 
mycket omtalad. Den är orange och har ett mönster av runda hål. Den perfo-
rerade plåten går igen i hela muséet men i olika färger. I gatuplan är fasaden 
helt glasad vilket gör att dagsljuset silas in genom de perforerade ytorna på 
ett vackert sätt.

Stanly Plåt tillverkade den perforerade plåten. Modigs Plåt & Underhåll ut- 
förde monteringen och lackningen gjordes av Ahnelövs Industrimålning.
 

Se mer på www.modernamuseet.se/Malmo/

Fasaden på Moderna Muséet i Malmö 
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