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SVEAVÄGEN
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Maisonette betyder litet hus och supermaisonette betyder alltså lilla 
superhuset. Supermaisonette är en modul som kan sättas ihop och bli 
en stor struktur eller bara vara för sig själv. Supermaisonettes 
enkla form är som ett monopolhus eller som en stiliserad stuga, 
enkel att känna igen och lätt att tycka om. Supermaisonnette kan 
vara kiosk, marknadsstånd,  servering, klubblokal, omklädningshytt, 
informationskur, biljettförsäljning, väderskydd. Den är gjord av trä, 
är miljövänlig, billig och enkel att tillverka.
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FR. HÖGER TILL VÄNSTER
22 MM PANEL+PAPP 

22/45X45 MM REGEL+LUFTSPALT 

4,5 MM VINDSKYDD 

45X195 MM REGEL+ISOLERING 

0,2 MM PE-FOLIE 

45X45 MM REGEL+ISOLERING 

13 MM SPÅNSKIVA

TEKNISK BESKRIVNING

Byggnaden är 3x3 meter. Såväl 
stomme samt fasader och tak består 
av trä. Fasader, taket, dörrar samt 
uppfällbara luckor föreslås vara 
målad eller obehandlad stående 
träpanel. Under träpanelen ligger 
en papp som utgör en regnkappa för 
hela byggnaden. Mellan två byggnader 
sker avvattning med en vinkelränna.
Byggnaden isoleras med en miljövänlig 
isolering av typ lin eller hampa. 
Skjutbara glasskivor föreslås i 
öppningarna.
Under byggnaden föreslås fyra hjul, 
ett i varje hörn samt en dragkrok 
för att lätt kunna flytta den samt 
att för att enkelt kunna bygga ut 
och förminska en struktur. 
Strukturen kan även fungera som 
en öppen paviljong för parker och 
utgörs då av tak samt två väggar.
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MEDBORGARPLATSEN

öppen dörr
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TORGMILJÖER MINI 9M2

STRANDBAD MAXI 36M2 OCH UPPÅT
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OMKLÄDNINGSHYTTER

(kiosk)

GATUMILJÖER MIDI 18/27M2


