
”TREETIME”

KONCEPTET

MINI / KIOSK / BOD 13 m2 / STRAND & PARKMILJÖER

MIDI / CAFÈ 39 m2 / GATUMILJÖER
KONSTRUKTIONSDETALJER
Vertikal detalj / långsida

Bod / Offseason

Sittöar

Horisontal detalj / hörn (patenterad lösning)

MAXI / UTSTÄLLNINGSHALL 78 m2 / TORGMILJÖER

INLEDNING
Förslaget redovisar en byggnadslösning med stor flexibili
tet, men också en helhetsmiljö med tillhörande karaktärs
skapande möbler av limträ. Med enkla medel kan storlek 
och användningsområden varieras, vilket gäller såväl 
inom  som utomhusfunktioner. En lågmäld saklig arki
tektur gör att paviljongerna smälter in i de flesta miljöer. 
Paviljongernas image kan också förändras genom val av 
fasadmaterial. Rena former och släta fasader utgör även 
ett bra underlag för grafiska tillägg som skyltar.

MATERIAL
Förslaget har en stomme av massivträ (golv, väggar, pelare 
och tak). Trästommen kompletteras med glas i varierande 
omfattning. Exteriört exponeras trästommen i målat utfö
rande alternativt med beklädnad av mässing  alt zinkplåt. 
Läget och innehållet avgör beklädnaden. Interiört finns 
obehandlat eller målat trä i golv, väggar och tak. Materialet 
skapar behaglig rumsakustik och ger obegränsade möjlig
heter till upphängning och montage.

KONSTRUKTION
Genom en unik grundläggningsmetod kan paviljongerna 
enkelt placeras ut i stadsmiljön utan omfattande markbe
redning. Grundläggningen innebär också att man i efter
hand enkelt kan justera nivån på byggnaden. Två typer av 
grundläggning finns. Den ena med fotplatta ovan mark. 
Den andra i mark med rör och expansionsbeslag. Pavil
jongernas stomme är ett legosystem baserat på limträ som 
är helt industriellt producerat med robotteknik. Stommen 
monteras med en patenterad lösning. Paviljongerna produ
ceras i transporterbara delar som enkelt kopplas samman 
på plats. Hela konstruktionen är också enkelt demonterbar 
vilket underlättar förändringar på plats. Grundmodulen är 
3,6 x 3,6m.

INSTALLATIONER
Ventilationsaggregat placeras på taket enligt skisser för att 
begränsa byggnadens höjd. Eftersom man ej behöver gräva 
för byggnadens grundläggning, föreslås en kulvert för 
övriga installationer. På taket installeras även solpaneler 
som driver byggnadens belysning.

TILLGÄNGLIGHET
Paviljongerna har sin färdiga gångyta 30 cm ovan mark för 
att kunna erbjuda en enkel justerbar grundläggning.
Tillgänglighet med rullstol sker via ramp med samma utfö
rande och systemkomponenter som övriga system.

Grundutförande 95kvm. Ett konstgalleri med en varierad 
planlösning visar systemets möjligheter. Rum skapas både 
på insidan och utsidan av paviljongen

En kiosk illustrerar den minsta storleken av paviljong 
med grundutförande 13kvm. Enkel att komplettera 
med skärmtak och golvyta utomhus. Enheten kan även 
kombineras som en grupp paviljonger med olika innehåll, 
placerade tillsammans, och som då kan dela på ev. 
skärmtak, möbler eller utegolv kring platsen.

På bilden illustreras en öppen bod med glas och 
öppningsbara / varierbara träpaneler i metallfasaden. 
Till höger en  bod ”offseason” med tillslutna paneler som 
skydd för glaspartier vilket skapar en sluten vilande och 
sober kub.

Ett café med begränsat antal sittplatser inomhus som kan 
kompletteras med däck för uteservering. Kan även byggas 
52kvm med flera inomhusplatser.

SPECIALMÖBLER
För att skapa en stark miljöbildning och identitet kring pavil
jongerna kompletteras de med en tillhörande möbelserie. 
Dessa erbjuder både traditionella funktioner (papperskor-
gar, bänkar mm) tillsammans med kreativa och kulturska
pande enheter (sittöar / offentliga Iphone-laddare).

SYSTEMPRINCIPER
Några av systemets möjliga kombinationer

SPRÄNGSKISS
Enhetens uppbyggnad

FD WC

KIOSK

3600

3600

3000

3600FD / PERS

SE
R

VE
R

IN
G

WCB
ER

ED
N

IN
G

 / 
K

Ö
K

ENTRE

10810

UTESERVERING
DÄCK PÅ BAKSIDA

HWC

3300

10800

7200

PERS / 
FÖRVAR TEKNIK MM

ENTRE

HWC

UTSTÄLLNING LJUD / BILD

3300

Skyddad baksidemiljö

Solpaneler

Vertikal detalj / kortsida


