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Anpassningsbar
Den flexibla grundenheten, med en invädning rumshöjd om 2.4 m, kan 
enlkelt anpassas för olika typer av verksamheter.

Rum

Kiosk

Samlingslokal

Terrass

Butik

Kök

Mötesplats

Apotek

Omklädnad

Hållplats 11. Transport

Återvinning

1. Väggelement 
800mm bred

8. Fasadskivor

4. Dörr

6. Tak

2. Väggelement 
1600mm bred

9. Fasadglas

5. Stålpelare

7. Golv

3. Väggelement 
2400mm bred

10. Träpaneler

Offentlig toalett

Grund
anpassas efter plats 
och förutsättningar

Golv
bjälklag i massivträ

Vägg och fasad
bärande väggar i massivträ.
fasadbeklädnad monteras 
på regelverk.

Tak
stomme av massivträ
avvattning sker mot ett hörn.

  
      

Textilmönster “Pythagoras”
Sven Markelius, 1952

TRIOPETRA
Den geometriska formen Triangeln ligger till grund för gestaltningen av paviljongsystemet ”Triopetra” och utgör ett 
spännande formmässigt tillägg till stadens rätvinkliga rutnätssystem.  
Den liksidiga triangeln med 4,8 meter i sidlängd bildar grundmodulen och basen för en kombinationsmatris. 
Inom ramen för denna matris kan modulerna fritt kombineras utefter diverse stadsbyggnads- och gestaltnings-
mässiga samt funktionella behov som storlek, innehåll och orientering. 

Triopetras prefabicerade moduler och dess kombinationsmöjligheter skapar möjligheten att enkelt och kostnads-
effektivt gestalta platsspecifika och unika paviljongskombinationer för Stockholms offentliga rumsmiljöer. 
 

Triopetras paviljonger är uppbyggda av stomelement  i massivträ
Tack vare korslimningen av brädorna förhindras svällning och krympning till ett minimum., och därmed uppnås en 
bra dimensionsstabilitet. Samtidigt som den statiska styrkan förbättras avsevärt.
Trä är dessutom det enda förnyelsebara byggnadsmaterialet. 

En uppsättning av byggnadsmoduler tillverkas på fabrik och levereras med lastbil direkt till byggplatsen och lastas 
av med byggnadskran. Här kan paviljongerna smidigt och effektivt färdigställas.

Valet av fasadmaterial är Alucobond, en sandwichpanel bestående av två aluminium-täckplåtar med plast- eller 
mineralkärna samt Trespa Meteon, en högkvalitativ och underhållsfri fasadplatta baserad på ett härdad plast/träfi-
berkompositmaterial som gör skivan extremt slitstark.

Interiörerna lämnas obehandlade.
    

MINI Lövstabadet
En minienhet för badstranden i Hässelby med 
duschar, wc och förråd.
Vid Lövstabadet flankeras denna volym av yt-
terligar två minienheter som innehåller en kiosk 
och ett större förvaringsutrymme för solstolar, 
leksaker och sportutrustning.

Minienheten är 10 m2.

Valet av fasadmaterial i denna paviljong är 
Alucobond och Trespa Meteon.

MIDI Strandvägen
 
På Strandvägen återfinns konfigurationen Midi. 
Den består av tre volymer och en uteservering 
som genereras av de två intilliggande enheterna.
Ett gatukök och en turistinformation med 
möjlighet att köpa biljetter till museum och när-
liggande båtar samverkar i denna paviljong på 
totalt 30 m2.
Fasader i Alucobond och isolerglas.

MAXI Östermalmstorg
 
På Östermalmstorg hittar vi model Maxi i form 
av ett café med tillhörande kök och uteservering 
i solen.
Entré till cafét sker via en skyddad uteplats i 
söderläge.
Konfigurationem är 40 m2 + 10m2 enttréterrass.

Fasader i Alucobond och isolerglas.
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