
  
 kan användas som våtrum i det här fallet. 

Den invändiga OSB-skivan monteras då inte och 
därmed friläggs golvbrunnen. HaK3 används här 
som ramp, skärmtak och altan/uteplats.
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 för utomhusbad på Smedsuddsbadet.
En kombination av det som kan behövas: 
omklädning, dusch, handikapptoalett och försäljning 
av glass mm med några sittplatser inomhus och fler
utomhus på stranden.

 
kan sammanfogas till 
ett större rum (22 kvm) 
med fyra stycken en-
heter. Rummet kan 
användas som tex 
turistshop eller annan
affär.
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VOLYMSKISSER

 
på Slottskajen. Kan an-
vändas som litet konst-
galleri eller tillfälliga 
utställningar för när-
liggande museer. Här 
finns även personalut- 
rymmen som pentry 
och wc.

N

Medborgarplatsen

Medborgarhuset

G
ötgatan

 eller flera kiosker som bildar 
ett  på Medborgarplatsen.

 kan fungera som tex 
kiosk. HaK2 monteras så att 
den övre delen kan dras ned och 
öppna en försäljningslucka.
Det fasta partiet nedanför kan 
användas som annonsyta - plastfilm 
monteras med tex logga. HaK3 
används ihopfälld som skärmtak 
ovanför luckan.
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Kompletterande idé:
Sammanhängande kluster av  
som mini-modell kan bilda en större 
struktur som tex torghandel.

Mobil Paviljong för Stockholms Stad
En miljömedvetet serieproducerad, kostnadseffektiv, unviersell och flexibel 
modulstruktur med tydlig karaktär. 

Lättkonstruktionen bygger på en kärna av strukturellt skum/
cellplast belagd med fiberarmerad plast. Plasten kan lackas 
i valfri kulör. På sidofasaderna samt undersidan adderas 
en gummimatta av återvunnet granulat. Det tillför 
karaktär och funktion i form av tätning vid 
sammanfogningar. Invändigt monteras
en OSB-skiva för extra styvhet och 
sedan en tunnare gummimatta. 
som också löper längs 
nischerna för tätning 
vid montage 
av HaK2. Skjutdörrspartiets 

kvadratiska mått 
möjliggör användning 
som entrédörr eller 
vriden 90° som 
försäljningslucka i 
t.ex. en kiosk. Används 
även invändigt som 
rumsavdelare.

Huvudmodul med 
kvadratisk bottenarea. 
Tre öppna sidor och en 
sluten (med ljusslits). De 
tre öppna sidorna kan 
monteras mot varandra.
Ihopmontering av två 
moduler sker med hak-
lås. Hanen vrids in i honan 
i den motsatta modulen 
och spänns åt kring den 
gummimattebelagda 
fasaden och sluter tätt.

Enheten delas upp i 
längsgående block vilka 
kläs med fiberarmerad 
plast. Blocken samman-
fogas till en stark enhet 
ledad på tre ställen för 
tre funktioner. Kläs med 
gummi på ovansidan.

RAMP

ALTANGOLV

SKÄRMTAK

Lastas enkelt på lastbil.
Yttermått 2,55 m är an-
passat till EU-mått. Två 
stycken enheter får enkelt 
plats på ett sju-meters
flak. Gummit på sidan är 
slitstarkt och den rundade 
kanten nedtill underlättar 
uppvinkling av enheten.

Haklås:
Samma infäst-
ningsprincip 
för alla delar.

SEKTION 1:20

PRINCIPER

Paviljongen byggs ihop med 
tre delar som alla kan

 Konstruktion-
en består av  material 
med  och 

. Materialen är 
återvunna eller återvinn-
ingsbara. Sammanfogning 
av delar görs med ingjutna 

. Samma infästnings-
princip gäller för alla delar. 
Endast  (insexnyckel) 
behövs för att montera ihop
enheterna. Samtliga fästpunkter 
finns på insidan av HaK1 för 
att förhindra åtkomst av 
obehöriga. 


