
PAVILJONG PANGOLIN
Paviljong Pangolin är en gäst i stan, en alldeles egen karaktär, som hittar en plats mellan husen 
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lingar i staden genom att återkomma i nya skepnader i olika områden och sammanhang.  
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komposteras när den tjänat ut sin roll i Stockholm. 

STANNA UPP PÅ HÖTORGET
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deln. Paviljong Pangolin har antagit mellanstorlek och blivit ett bok-
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och luckor. 

SLAPPNA AV VID SMEDUDDSBADETV

Vid smeduddsbadet, med sitt härliga läge på Kungsholmen, har kommu-
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ska användas och specialinredas till bastu med omklädningsrum och 
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skulle kunna byggas på nästan hur mycket som helst... 

LIVET I STOCKHOLM

PAVILJONG PANGOLIN

MILJÖ / HÅLLBARHET
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byggd av helt nedbrytbara material. Paviljongen 
kan plockas isär och komposteras. Material-
valet blir viktigt, trä och isolering av nedbrytbar 
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isärmontering. 
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Paviljong Pangolin återanvänder också sitt eget 
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STRANDVÄGEN PÅ STÅENDE FOT 

På Strandvägen står Paviljong Pangolin i sin allra minsta 
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KONSTRUKTION  SPRÄNGD AXONOMETRI

KRETSLOPPET

Båtskrov är en inspirerande konstruk
tion och för tankarna till Stockholm. 

�������	
 ��	
���	 � �����
��� ��� ��
� ��� ��		�� �����	� ��
���	������ ��� ��� ��	�� ��	��������� ��� �����
�� ��� ��� ����� �	 �	 ����� �!� �	
spännande kontrast till torghandeln.. 

Pangolinen kan rulla ihop sig för att ta 
skydd. Då kan inte ens ett lejon komma 
åt den. 

Pangolin, eller kottdjur som det heter på 
svenska, är ett fantastiskt djur med ett skal 
av överlappande fjäll. 

MODULSYSTEMET

ENKEL

PLAN 1:50 PLAN 1:100

PLAN 1:100

SEKTION 1:50

SEKTION 1:100SITUATIONSPLAN STRANDVÄGEN 1:500 SITUATIONSPLAN HÖTORGET 1:500 SITUATIONSPLAN SMEDUDDSBADET 1:500

SVÄNG FÖRGRENING KANTMODULERBRED HÖG

FÖRÄNDRING DAG OCH NATT
På natten kan Paviljong Pangolin fälla ner ett skyddande 
skärmtak över glasluckan.

TILLFÄLLIGA FÖRÄNDRINGAR

Träpanel av vädertåligt trä
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Innerpanel

Försäljningsdisk
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Omklädning damer

Bokcafé
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Ingång för personal
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Möjlighet till extra 
serveringslucka eller 
fönster
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Kantfoder

Kantfoder


