
Tidningar
Tidningar

Tidningar

Tidningar

Tur st y ån

trandcafé

Element A — Ljuskupol
används som belysning/dörr, 

enda elementet utan sträckmetall–panel

1 — Sträckmetall–Paneler stängda
Sektion 1:25, Fasad 1:25

2 — Fasaden öppnas
Sektion 1:25, Fasad 1:25

3 — Öppen Fasad
Sektion 1:25, Fasad 1:25

Midi Alternativ
Fasad 1:50

Maxi Alternativ
Fasad 1:50

Mini Alternativ
Fasad 1:50

Slottskajen
Situationsplan 1:500

Exempel på stängd Fasad
Dag och Natt

Lövstabadet
Situationsplan 1:500

Midi Alternativ
Planskiss 1:50

Hötorget
Turistbyrån, alla paneler öppnade

Maxi Alternativ
Planskiss 1:50

Slottskajen
Tidningskiosk, alla paneler öppnade

Lövstabadet
Strandcafé, paneler på en sida öppnades olika långa

Mini Alternativ
Planskiss 1:50

Systemet för hyllor och inredning
Detail utan skala

Färgalternativ för hyllor och inredning
Möjlighet att anpassa till företagets branding

Midi Alternativ
Sektion 1:50

Hötorget
Situationsplan 1:500

Element B — Bara sträckmetall
används där en paviljong behöver

ingen isolering / utepaviljong

Element C — Isolering
används som vägg–element,

sträckmetall–panel ej öppenbart

Element D — Skyltfönster
för affischer, varor, reklam etc.
sträckmetall–panel öppenbart

Element E — Dörr/Fönster
glasdörr eller fönster,

sträckmetall–panel öppenbart

Nya Stockholms paviljongen baserar på en rutnät av 1,10 m x 1,10 m. Storle
ken av paviljongen kan väljas fritt och beror på användning och krav. Fasaden 
kan vara utformad av 5 olika fasadelement. På det viset kan paviljongen byg
gas snabb och enkel och kan vara anpassad för olika typ av verksamheter.
En fasad av sträckmetallförklädda paneler möjliggör att paviljongen kan vara 
helt stängd och bli skyddad mot inbrott och skadegörelse. Paviljongerna kan 
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tak eller baldakin. 
Vita färgen och formen av paviljongen är tidlös och stilrent, så den kan därför 
passa in i de oklia miljöer på ett subtilt sätt. Trämöbler och ett mörkt golv 
(beroende på verksamhet kan det vara t.ex. sten eller linoleum) skapa en my
sig atmosfär inuti. Möblerna baserar på fasadpanelmåttet. Ett system av stav 
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omvadnling av inredningen. Stavorna kan lackeras i olika färger och anpassas 
lätt till ett företags branding.
Arkitekturen, färgen, inredningen och fasadsystemet gör att paviljongen är 
lätt igenkännbar och visar i vilken stad man är  Självklart: Stockholm! 

Turistbyrån

Strandcafé

Tidningskiosk

Hylla, golv till tak

Hylla, golv till tak

Hylla, 1,80m

Bord, 1,10m

Hylla, golv till tak

Ljuskupol

Bord, 1,10m
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Lager

WC
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Dusch och
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Dusch och
Omklädningsrum

Dusch och
Omklädningsrum
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0,73m

Bardisk, 1,10m

Bord
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Material för paneler
Sträckmetall, vit

Material för möbler
Trä

Material för golvet
Natursten eller linoleum

TORGMILJÖ — 1.1 HÖTORGET — MIDI ALTERNATIV

GATUMILJÖ — 2.1 SLOTTSKAJEN — MINI ALTERNATIV

ÖVERGRIPANDE PRINCIPER OCH BÄRANDE IDE

STRANDBAD — 3.3 LÖVSTABADET — MAXI ALTERNATIV

SJÄLVKLART: STOCKHOLM!


