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krok för kran 
lyftning av 
paviljong

krok för kran 
lyftning av 
paviljong

fiber förstärkt hög
densitets komposit
material

högtrycks isolering
för termisk och vikt
reducerande
egenskaper

fiber förstärkt hög
densitets komposit
material

metallfästen i prefabricerade 
kompositelement

utrymme för
installationsdragningar
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skensystem för 
mobila paneler

guide skenor

mobil glas panelmobil sandwich panel

möjlighet till grästak med 
vatten fördröjnings system 
och isolering

hög täthets isolering

rör för kylning eller uppvärmn
ing genom aktivitet i kärnan

exempel på hylla monterad 
på metallfästen

träpanel

underlag

‘mångfald genom enkelhet’

maxi

midi

mini

idén bygger på ett stryktåligt skal som skyddar en mer mjuk och varm in
teriör med referens till svensk byggtradition, falu röd färgat trä.  
det starka skalet skyddar detta arv, likt bålen skyddar hjärtat...

systemet är format kring tre bas moduler som kan kombineras och sättas 
ihop till olika kompositioner och därmed anpassa sig till användarens, funk
tionens och platsens behov. 

tillsammans med mobila paneler som kan hängas i ett skensystem inrättat 
i modulerna, klimat skärmas kärnan av från det yttre skalet på användarens 
önskemål

modulerna yttermått är anpassade för att 
kunna lyftas och transporteras med släp
last.

[djup x höjd x bredd i mm]

modul_a: 2800 x 2800 x 2800

modul_b: 2800 x 2800 x 2800

modul_c: 3100 x 2800 x 3100 
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av exempelvis betong eller plast. det medger till;

  en slank konstruktion med utrymme för installationsdragningar  
    mellan kompositmaterialet och kärnans trä paneler
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  ett lättviktigt modulsystem som kan lyftas och transporteras
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tioner...

[skal]

[modul a] [modul b] [modul c]

[kärna] [modul]

en korvkiosk på strandvägen
modul_a: 1st 
modul_b: 1st

ett kafé på smedsuddsbadet 
modul_a:   1st 
modul_b:   3st

en bokhandel kombinerat med ett kafé 
 på östermalmstorg

modul_a:   4st
modul_c:   4st


