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Designkonceptet är att utforma en paviljong baserad på ett enkelt modulobjekt som kombinerat och 
sammansatt på flera sätt erbjuder en estetisk och dynamisk geometri för att inrymma ett specifikt 
program med ett visst omfång som därmed erbjuder en unik karaktär för varje sammanhang.

Den använda modulen är en volym härledd ur extruderingen av en oregelbunden pentagon vars 
sidor alla har en specifik egenskap. En av sidorna har öppningsbar lucka; nästa har solcellspanel 
på utsidan och öppningsbara hyllor på insidan; en tredje sida innefattar en fönsteröppning och 
följande sida har en jalusidörr.

I interiören finns två små utskjutande volymer som kombinerade med nämnda funktioner uppfyller 
ett specifikt ändamål enligt modulens aktuella användning.
Den större innervolymen kan beroende på sin position antingen fungera som servicedisk eller 
innehålla ett integrerat handfat eller toalett i wc/duschfunktion. Den kan även tjänstgöra som 
sittbänk och hyser dessutom jalusidörrens rulle.
Den mindre innervolymen innehåller batteri och transformator för solcellspanelen, anslutning för 
dusch och kan även användas som sittpall.

Med denna funktionsuppsättning kan det enskilda objektet användas mångsidigt genom en enkel 
rotation av modulen och således anpassas i ett vitt spann av servicemöjligheter beroende på 
vilken sida man placerar pentagonen.

En mångfald program kan uppnås. Genom att använda modulen i position A ges en direkt 
kommunikation med exteriören optimal för försäljningsplats (MINI och MIDI) eller som 
duschanläggning (MAXI). Position B används till entré (MINI, MIDI, MAXI); position C utnyttjar 
interiörens hyllor för utställning eller lagring (MINI); position D är ämnad som interiör sittplats för 
intagande av måltider (MIDI) och position E är även den avsedd för matställen (MIDI) eller toalett 
(MAXI). 

Transformationsmöjlighet är formgivningens nyckelaspekt. Med sitt modulschema kan den inte 
bara enkelt anpassas i storlek och program utan även expanderas eller reduceras efter hand 
genom att tillföra eller avlägsna moduler.

För att optimera rörligheten är modulen formgiven med specifik dimensionering anpassad för 
standarddimensioner för lastbilstransport. För att underlätta transporten har omsorg laggts på att 
använda en lättviktstruktur med bibehållen stabilitet och motståndskraft. Objektet är designat för 
att byggas i glasfiber vars egenskaper bidrar till lågt underhåll och hög hållbarhet. Detta material 
är ocksâ relativt ekonomiskt och lämpligt för massproduktion. Exteriört kläs objektet med plywood 
för att uppnå en varmare relation till omgivningen.

Formgivningen antar ett miljömedvetet förhållningssätt. Först och främst genom möjligheten 
att återanvända modulerna för olika tillfällen och syften; för det andra genom användning av 
motståndskraftiga och varaktiga material; och slutligen genom användning av ett belysningssystem 
för hållbar utveckling försörjt av en förnybar energikälla – Solen. För detta syfte används 
lågenergiljuskällor så som LED drivna av solceller.
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