
IDÉTÄVLING MOBILA PAVILJONGER FÖR STOCKHOLMS STAD “vinkeln”

Vinkeln
är en paviljong med möjligheter. Den 
består av 4 självständiga element som kan 
kombineras på olika sätt. 

Transformeringsbar
Paviljongen har stålstomme. Inne i 
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har en golvyta på 3,25 m2. 

Mobil
Paviljongen kan transporteras i delar.

Estetiskt tilltalande
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användningsändamålet. 

Miljömedveten
Alla byggmaterialen kan återvinnas. 
Paviljongen kan utrustas med solpaneler 
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gröntak.

Anpassningsbar
Paviljongens utseende kan anpassas 
till kulturlandskap, urban miljö eller 
naturområden.

Serieproducerat
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ändamålsenliga. Förråden kan byggas 
inne i väggkonstruktionen vilket minskar 
antalet möbler.
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Mini - Slottskajen Midi - Hökarängsbadet

Maxi - Östermalmstorg

Planskiss 1:50

Fasader 1:50
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Kioskpaviljongen på Slottskajen 
komponeras symmetrisk i ”1700- 
talsanda”. Den bildar en port 
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kajmuren. Fasadmaterial: sv. print 
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Paviljongen består av 3 enheter, 
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Paviljongen är en ”strandlykta” vid 
sandstranden. Fasadmaterial: sv. o 
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gröntak.
Paviljongen består av 5 enheter, 
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Midi kan kombineras med Mini vid 
sluttningen. 

Paviljongen bildar en grön oas på 
Östermalmstorg. Fasaden är grön, 
innerväggen berättar torgets historia. 
Fasadmaterial: grönvägg (varierande 
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solpaneltak.
Paviljongen består av 9 enheter, 
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