
120 ∙ 45 ∙ 45 Vår paviljong står likt sågverkens staplade virkeskuber, fast 
med en större genomsikt. Staplade på ett välorganiserat och 
enkelt sätt som ger upphov till organiska och varierade former. 



KONCEPT
Trä är både ett enkelt, vackert, avancerat och hållbart material. Vår 
paviljong står för alla dessa saker, den refererar till det enkla och 
ser storheten och skönheten i något så simpelt som en brädhög. 
Den formas till något som är både slutet och genomsiktligt samtidigt 
som den ger upphov till de mest avancerade former och kurvaturer. 

En standardregel från svenska byggindustrin med måtten 120 ∙ 45 
∙ 45 läggs i lådor av plywood för enkel hantering och förflyttning. 
Dessa lådor har sittvänliga mått och fungerar även som möbler i 
paviljongen. Paviljongen kan sedan snabbt och enkelt demonteras, 
läggas tillbaka i lådorna och transporteras vidare till nästa mässa 
eller utställning. När paviljongen har fyllt sin funktion kan den leva 
vidare i form av t.ex en bastu, pergola eller dylikt. Således går inget 
material till spillo och koldioxidutsläpp reduceras.

Modellarbete

Livscykel diagram



PLAN
Mässmontern består i huvudsak av två element, dels de staplade 
reglarna som står diagonalt över mässytan för att leda in nyanlända 
besökare från huvudingången och lådorna som reglarna fraktas i. När 
de rör sig genom paviljongen skiftar hela tiden genomsiktligheten och 
de staplade reglarnas varierade position skapar olika rumsliga effekter.
Med hjälp av lådorna möbleras övrig yta på ett lekfullt och raffinerat 
sätt. Lådarna kan både fungera som cafédisk, bord- och sittmöbel.

Kyl
Café

Sittplatser

Scen

Paviljong

Entré
InfomaterialInfomaterial



Skala 1:100

FASADER

Fasad mot scen

Fasad mot café

Fasad motsatt café

Fasad mot éntre



KONSTRUKTION
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Paviljongen är formgiven för att vara så enkel som möjlig att montera. 
Vi använder oss varken av lim eller spik. Reglarna staplas helt enkelt 
på varandra och på några ställen spänns hela strukturen ihop med 
hjälp av vajrar och beslag för att säkra dess stabilitet. 
Reglarna staplas efter ritning men montören tillåts viss frihet. 
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