
Vår idé bygger på transparens och elegans; istället för slutenhet siktar 
vi på öppenhet. En transparent kiosk som visar vad den erbjuder; ett 
fik har en bra kaffemaskin som syns. En grill visar sin stekhäll och sin 
skorsten. 

För att matcha behovet av byggnader i olika storlekar och för olika 
verksamheter har vi tagit fasta på ordet modularitet, dels i hur 
huskropparna kan byggas samman med varandra, men även i hur de 
var och en kan anpassas och växa med verksamheten. Delar kan läg-

gas till, tas bort och bytas ut efter säsong och behov.
Ambitionen i vår design har varit att ta fram en bra och snygg 
modulstruktur som kan passa in i olika miljöer. Transparensen är 
en viktig faktor för detta, modulernas uppbyggnad en annan och 
en tredje att skapa lösningar som är snygga i hela kedjan från de-
taljer till en helhet. En helhet som bibehåller rena, enkla former. 

Ett urval av fina material för beklädnadsytor är viktiga, likaså 
byggdelarnas färgsättning. Ljussättningen är viktig för estetik och 
trivsel, men också för funktion. Vår nordiska mörka säsong lyses 
upp med ett varmt och inbjudande ljus, i livgivande ljusspel från 
punktljus. En mysigt ljussatt kiosk som lockar i sin transparens, 
lite som en lanternin.
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Lunchrestaurang 
på dagen och 
bar på kvällen. 
En plattform för 
spännande möten 
eller avslappnat 
umgänge.

Kombinations-
byggnad för 
glassförsäljning 
och klädombyte, 
allt för ett lugnt 
och välgörande 
strandbesök.     

Grundstommen kläs med fasaddelar i glas eller trä och förses 
med önskade tilläggsmoduler så som försäljningsdiskar, tak- och 
terassbitar. Alla designade för att på ett smidigt sätt kunna sam-
manfogas till en elegant helhet. Lösningen blir mycket flexibel då 
delmodulerna fästs var för sig på grundstommen. För att slippa 
jalusier som förstör estetiken när verksamheten är stängd, kan 
glaspartierna skyddas med okrossbara polykarbonatskivor. En 
utbytbar plastfilm kan appliceras på glasytorna för enkel klotter-
sanering.
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Huvudmåtten är 3,1m x 6,2m för att klara kraven på bred last, utan 
särskilda tillstånd och följebilar. Då kan modulerna köras ut med 
lastbil och placeras ut med bilens egen kran. 

Modulerna bygger på en grundstomme av stål, som utgör ett stadigt 
skelett till huskroppen och är dimensionerad för att förenkla transport 
och stapelbarhet. Basen kan byggas på med flera kroppar till varierad 
storlek. De kan placeras bredvid varandra, förskjutna, i T-form och 
även på varandra. Taket på varje modul är tätt i sig och när en modul 
kopplas på till en annan tätas sammankopplingen med gummilister 
som dras ihop när modulerna bultas samman. 

Gatukiosken som 
med sin trans-
parens utstrålar 
kvalitet och ge-
mytlighet. En oas 
i stadsmyllret för 
förnyad energi. 
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