
objekt 1 / 1  BOX-2-3
1-2-3 Box  Funktion/design

Vi föreslår ett designsystem av postboxar. Boxarna skall vara en 
del av helheten i det uttryck som finns /skapas i entrén. 

Designsystemet bygger på en box med tre olika djup.
Stommen på boxarna är av stål som brännlackeras i valfria kulörer.

Fronterna består av ett laminatbelagt skivmaterial eller en 
halvgenomsiktlig polykarbonat som råder över stålstommens 
yttermått. Materialen är tåliga och lätta att rengöra. De privata 
boxarna har inkastlucka i överkant, låsning, och namnskylt. 
Laminat kan väljas fritt för att designmässigt få boxarna att vara en 
del av uttrycket i entrén.

En diodbelysning kopplas till varje privat box, för att vid inlagd post 
lysa och när det är tomt i facket vara släkt. De boende ser därför 
tydligt när de har hämta.

Sorteringsskiva finns kopplat till varje box. Vid stående box fälls 
fronten ner och bildar sorteringsskiva. Vid liggande boxar finns i 
underkant en utdragbar skiva för sortering.

1-Box med front i speglande laminat.
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1-Box med front i buteljgrön polykarbonat.

Front med fyra postboxar



objekt 1 / 1  BOX-2-3
1- Box

I detta vackra trapphus från 1888-89 har vår angreppspunkt varit att få 
postboxarna att smälta ihop med de omgivande färgerna och 
materialen. Det är trångt på bredden men finns ordentligt med 
vägglängd och därför ha vi föreslagit en box som har sjupet ca 115 mm.

Stommen i stål lackeras i en svart eller mörk grå nyans. Fronten är 
föreslagen i två olika utförande. 

Alt 1 är en front med ett speglande laminat, så att motstående vägg 
speglas i fronten på boxarna och boxarna kamofleras. En mönsterbild i 
det speglande laminatet gör att ytan inte blir lika känlig för fingeravtryck 
mm. Diodbelysningen lyser genom inkastluckan.

Alt 2 är en halvgenomsiktlig buteljgrön polykarbonat. I detta förslag är 
diodbelysningen placerad längre ner i boxen och lyser rakt igenom 
polykarbonatet.
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1-2-3 Box  Funktion/design

Vi föreslår ett designsystem av postboxar. Boxarna skall 
vara en del av helheten i det uttryck som finns /skapas i 
entrén.

Designsystemet bygger på en box med tre olika djup.
Stommen på boxarna är av stål som brännlackeras i 
valfria kulörer.

Fronterna består av ett laminatbelagt skivmaterial eller 
en halvgenomsiktlig polykarbonat som råder över 
stålstommens yttermått. Materialen är tåliga och lätta att 
rengöra. De privata boxarna har inkastlucka i överkant, 
låsning, och namnskylt. Laminat kan väljas fritt för att 
designmässigt få boxarna att vara en del av uttrycket i 
entrén.

En diodbelysning kopplas till varje privat box, för att vid 
inlagd post lysa och när det är tomt i facket vara släkt. 
De boende ser därför tydligt när de har hämta.

Sorteringsskiva finns kopplat till varje box. Vid stående 
box fälls fronten ner och bildar sorteringsskiva. Vid
liggande boxar finns i underkant en utdragbar skiva för 
sortering.
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2- Box

I denna entré från 1964 har vår angreppspunkt varit att 
skapa ett samspel mellan befintliga färger och former och 
boxarna. Vi har föreslagit en kombination av boxar med 
flera olika djup, ca 115, ca 265 och 375 mm, men 
anspelning på tegelväggen med relief. Det är en entré 
med väl tilltagna mått och tidstypisk utformning, som vi 
tycker tål viss variation.

Stommarna lackeras i olika klara kulörer, orange, grönt 
och turkos. Fronterna är föreslagna i ett tegelgult räfflat
laminat. I detta fall handlar det om många postboxar på 
samma ställe, och de olika kulörerna ger en variation och 
gör det samtidigt lättare att hitta till sin egen box. 

Sorteringshyllor finns i underkant på några boxar.
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1-2-3 Box  Funktion/design

Vi föreslår ett designsystem av postboxar. Boxarna skall vara en 
del av helheten i det uttryck som finns /skapas i entrén. 

Designsystemet bygger på en box med tre olika djup.
Stommen på boxarna är av stål som brännlackeras i valfria kulörer.

Fronterna består av ett laminatbelagt skivmaterial eller en 
halvgenomsiktlig polykarbonat som råder över stålstommens 
yttermått. Materialen är tåliga och lätta att rengöra. De privata 
boxarna har inkastlucka i överkant, låsning, och namnskylt. 
Laminat kan väljas fritt för att designmässigt få boxarna att vara en 
del av uttrycket i entrén.

En diodbelysning kopplas till varje privat box, för att vid inlagd post 
lysa och när det är tomt i facket vara släkt. De boende ser därför 
tydligt när de har hämta.

Sorteringsskiva finns kopplat till varje box. Vid stående box fälls 
fronten ner och bildar sorteringsskiva. Vid liggande boxar finns i 
underkant en utdragbar skiva för sortering.

Brevbärare

Boende



objekt 9 / 3 BOX1-2-

3- Box

I detta ganska torftiga trapphus från 1982 har vår angreppspunkt varit 
att postpoxarna ska vara ett tillskott och bidra med färg och karaktär. Vi
har föreslagit att man bygger in boxarna i väggen till fd soprummet. 
Djupet blir ca 265 mm på de liggande boxarna.

Stommen i stål lackeras i en mörk grå nyans. Fronten är föreslagen i 
två olika utförande. Posten sorterar från insidan av fd soprummet. Där 
finns också plats för sorteringshylla.

Alt 1 är en front med ett klarrött laminat.
Diodbelysningen lyser genom inkastluckan.

Alt 2 har olika kulörer på respektive privat lucka. I detta förslag lyser 
diodbelysningen rakt igenom polykarbonatet.
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