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En levande stad med innehållsrika gatumiljöer  behöver 
platser att stanna till vid, som ger  utblickar och inblick-
ar i stort och smått. Platser där man kan mötas, sitta 
ned, se och synas. En trappa upp kan erbjuda detta 
genom ett enkelt modulsystem. Konstruktionen tillå-
ter att trappmoduler kan kombineras till olika storle-
kar och utrymmen.  Robusta extra sittmöbler förvaras 
i eller invid paviljongen där man enkelt dukar ut vid 
behov.

Materialen  i huvudsak trä  är billiga, slitstarka och 
miljövänliga. Träkonstruktionen fylls med isolering och 
täcks med väderbeständig och halkfri plywood för ut-
omhusbruk (med vattenavvisande yta och kantförseg-
ling) ,både på in- och utsida i valfri kulör eller med sitt 
dekorativa trämönster. Alla ytor är lätta att byta ut och 
anpassa för att smälta in eller sticka ut.  Mittenmodulens 
takfönster  släpper in ljus. Hela mittpartiet kan alterna-
tivt öppnas upp beroende på paviljongens användning. 
Belysning, vatten- och elinstallationer dras i utrymmen 
bakom nedersta och översta trapp stegen.

Den höga steghöjden ger bekväma sittplatser att klätt-
ra upp och sätta sig på. Höjden kan också ge behövlig 
överblick över exempelvis badande barn och stadseve-
nemang, eller fungera som podium för den som vill 
synas. En undre stål   k onstruktion med hjul möjliggör 
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förankras paviljongen i mark.
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Trappmodul Dubbel storlekMittmodul ger olika storlekar Modulerna kombineras valfritt

Ljusinsläpp Hjul och konstruktion Förankring i mark
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