
midi

STOCKHOLM PAVILJONG mini

maxi

20m2 Vid Slottskajen, en kiosk

30m2 Vid strandbadet, en omklädningspaviljong med 
WC/ dusch. 

40m2 På Östermalm-
storg,
ett cafe med möjlighet 
till sittplatser inne samt 
väderskyddat under tak. 
Eventuellt en RWC.

Strandbad
Hökarängsbadet 

Fasad mot Öster Fasad mot Väster

Beskrivning MIDI

Situationsplan 1:500

Beskrivning MAXI

Fasad mot Söder
Planskiss 1:50

Fasad mot Väster Fasad mot Söder

Beskrivning MINI

Fasad mot Öster

Torgmiljö
Östermalmstorg

Gatumiljö
Slottskajen

Huskropparna volymer kan utnyttjas både in och utvändigt.Slitsar i taket tar in dagsljuset, och på kvällen agerar de lyktor i mörkret.
De lutande väggarna kan förses med sittbänkar där vila, solning och gratis wifi-anslutning är möjlig.
På insidan kan de höga rummet ytnyttjas till FTX-aggregatens placering, varmvattenberedrade samt förvaring. 

see me,  you see me not...
Former som speglar omgivningen samtidigt som de tar ner 
himlen till marken. Spegelytor med olika vinklar döljer från 
vissa håll byggnaden och från andra blickpunkter blänker 
de av det nordiska himmelsljuset. 
Husen kan öppna sig i olika riktningar beroende på funk-
tion. Delar av huskroppen kan fungera som tak/vädersky-
dd. 

En kombinerad svetsad/skruvad stålramstomme kläs med 
komposit paneler, dessa kan ges olika ytskikt. 
Polerat rostfritt stål ger en spegelblank yta. 
Enheterna isoleras invändigt  med sandwichpaneler som 
ger ett färdigt ytskikt.

Teknik
Uppvärmning kan ske med små FTX-aggregat som värms 
av bergvärme eller fjärrvärme. 
Solcellsfilm kan med fördel klistras på både tak och fasa-
der som vätter mot solen.
Klottersanering underlättas då ytorna är släta och dessa 
kan även ytbehandlas med nanoteknik för att ytterligare 
försvåra klotter.
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Konstruktion
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