
                                                

Press Play �

Princip för fribärande tak. 

Princip för sammanfogning

Press Play � 

Press Play bygger på en grundmodul som går att kombinera i ett nästintill oändligt antal 
variationer. Bara fantasin sätter gränsen.
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Stor skala: grundmodulen.
Mellan skala: väggelement, golvelement och takelement.
Liten skala: glas, fasadkassetter, reglar, bjälkar, pelare

Press Play modulsystem ger ett stort utrymme vad gäller variation och karaktär med så få 
element som möjligt.
En grundläggande tanke är att skapa en generell rålokal med fribärande tak för att 
�	�	���� ����� �� ������ ��� ������ ����� ����
��

�	���� ��� ���	��� ��� ������
�
planlösningar.

Förslagets motto “Press Play �“ anspelar på den digitala produktionsapparatens förmåga 
att snabbt bearbeta material med hög precision utifrån digitalt underlag.
Med denna teknik kan nästintill identiska delar tas fram vid behov. Behov av lagerföring 
minskar. Skulle en reservdel eller nya element behövas är de enkla att ta fram.

En grundtanke med modulsystemet är att en minsta modul skall rymmas på en 
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i stadens centrum. 

�	 �������� �

 ������� �!�
�� �
�����
 	 ������
�
 
��� "��#�
��� ��������	� ��!$���
och kerto,  är formstabila material med goda konstruktiva egenskaper. De är lätta att 
bearbeta i den maskinella tillverkningsprocessen och på plats under uppförande. Behöver 
ett element bearbetas kan det göras med en enkel borrmaskin och/eller en fogsvans.

Princip för uppförande. 
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DETALJ: D1 1:5

FASAD A 1:50 FASAD B 1:50

Mini:
Storlek Mini redovisas på Medborgarplatsen då 
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idag.
Tre minipaviljonger organiseras så att de i samspel med 
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fungerar som gemensam uteservering.

FASAD B 1:50 FASAD B 1:50

MINI

Situationsplan 1:500     
N

D1

möte glas & isolerad 
väggkassett

PLAN 1:50
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MIDI

Vi har valt att redovisa storlek 
midi på Smeduddsbadet.
Badet är välbesökt och ligger 
centralt beläget.
Vi tänker att detta är en bra plats 
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kombination med ett tehus.
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Situationsplan 1:500     
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DETALJ: D2 1:5

D2

Infästning av glas. Samt 
möte mellan två väggdelar

FASAD A 1:50 FASAD B 1:50

PLAN 1:50
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MAXI

Slottskajen ligger jämte ett av Stockholms större 
stråk i förlängningen av Drottninggatan som kopplar 
till Gamlastan och i söder Södermalm med Slottet 
och Riksdagen som närmsta grannar. Detta stråk 
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är ett bra läge för en av staderns turistinformationer i 
kombination med ett mindre kafé.

Situationsplan 1:500     
N

DETALJ: D3 1:5

D3

Möte mellan glas &
mässingkassett

FASAD A 1:50 FASAD B 1:50

PLAN 1:50


