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Redovisning till famomo

Design
famomo (fast moving modules) är ett 
multifunktionalt och ultramobilt miniaturut-
rymme som mögligör de olikaste typer av 
verksamhet.
famomo utvecklar sig från en enkel, kom-
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rymme. Konceptet är grundtanken till olika 
typer av andvändning av stadsmiljöer.

Modularität – transformering
Grundmodulen med de yttre måtten 2,50 
m x 2,50 m kan expanderas till utrym-
men med en storlek av 5 kvm till 25 kvm 
och ännu större med tillkopplade system. 
Utdragbara golv och öppna väggsystem 
förstorar den andvändbara ytan och föränar 
så det inre utrymmet med det offentliga 
rummet.
famomo baserar på en stabil stålram av 
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ramarna kann antingen bära stängda eller 
utfällbara väggelement.
Den fullständigt utfällda famomo-grundmo-
dulen har en ytstorlek på 50 kvm.

Tekniska egenskaper
famomo-modulen kan antingen transpor-
teras med lastbil eller med släpvagn till 
uppställningsorten. Där positioneras den 
med en truck eller en mobilkran. Med en 
speciell lyft-mekanik kan man till och med 
avse från externa hjälpmedel. På det sättet 
kan 1-2 personer både transportera och 
installera enheten på kortaste tid.

Plattformer och utfällbara tak är förstärkta 
med gasfjäderelement och kann öppnas el. 
stängas med en hand.
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Det som utgör den yttre bilden av famo-
mo är de stora variationsmöjligheterna av 
utformningen. Väggmaterialierna i kombi-
nation med de olika ytorna karakteriserar 
uppträdandet och ger färg, djuphet och 
haptik åt systemet. De utfällbara elementen 
kan antingen vara genomskinliga (akrylski-
vor, klart plexiglas) eller ogenomskinliga 
(träskiva, aluminiumskiva)
Vid urvalet av golvet läggs bredvid väder-
belastningen en stor fokus på den estetis-
ka komponenten: Här kan gummi eller trä 
användas.

Hållbarhet
Byggnaden som består av stål och alumi-
nium kommer även efter lång användning 
vara helt återvinningsbar. Alternativt kan 
den senare uppfylla annan nytta på andra 
ställen.
Nästan varenda byggdel kan utbytas på 
enkelt och prisvärt sätt.
Taken kan utrustas med solarmoduler så att 
byggnaden blir självförsörjande.

mini – midi – maxi. Det modulära kon-
ceptet.
Det modulära konceptet möjliggör inte bara 
att byta ut väggarna, utan också möjlighe-
ten att koppla ihop olika grundmoduler med 
varandra. På så vis skapas större utrymme 
och rumsenheter med massor av kombina-
tionsalternativ.
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”dubbelmodulen” i samma stil och med 
samma systemmått. På så vis skapas större 
stödfria utbyggbara utrymmen med samma 
vikbara väggar. 

mini

maximidi
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bila av alla varianter. I öppnat tillstånd kan 
mellan 15 och 50 kvm användas och öpp-
nas eller stängas på några få minuter. mini-
modulet är optimalt för små ytor och olika 
användningsområden. Inom kortaste tid 
skapas marknadsstånd, biljettstånd, mobila 
utställningsrum, scener eller paviljonger. 
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med varandra, installera taktarasser eller 
����� ��������
��

maxi-modulet är uppbyggt på kombinationer 
av mini och midi. Därmed skapas komplexa ut-
rymmen. Här kan man ha mindre events eller 
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saker samtidigt. Beroende på vädret öppnar 
eller stänger man väggarna som skydd. Här 
möjliggörs nyttjandeytor på mer än 200 kvm.

midi-modulet blir till ett litet event-rum, som 
bar eller utsiktstorn och lämplig till försäljning 
eller PR kampanjer. Den är uppbyggd på ytan 
av två mini-moduler och garanterar en nytt-
jandeyta på 20-90 kvm. Genom möjligheten 
att öppna vikmodulerna i olika kombinationer, 
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