
E p o k 1

skåp, postbox  nr1 och 2 
  

Vi ville skapa postboxar som ett tillägg, men som smälter in och 
inte tar över trapphusens befi ntliga uttryck. Därav är postboxarna 
utformade som fristående möbler, ett skåp och en byrå. De plac-
eras i trapphusen som ett tillskott, men de är speciellt anpassade till 
den specifi ka miljön. 

Postbox nr1 och 2, skåpet:
Postboxskåpen är golvstående och är uppbyggda kring ett stan-
dardskåp, men med ett anpassat yttre för att smälta in i en be-
fi ntlig miljö. Utsidan är av trä och detaljer kan skräddarsys för att 
stämma med de befi ntliga snickerierna. Skåpet kan även målas lika 
andra snickeridetaljer för att ytterligare anpassas till trapphusets 
utformning. I kröningslisten sitter en LEDlist som ger ett släpljus 
på postboxarna. 

 

Elevation och plan skåp nr1 med 6 boxar
skala 1:20

Elevation och plan skåp nr2 med 12 boxar
skala 1:20

Slits för att se om 
ny post kommit
skala 1:2

Detalj belysning
skala 1:2
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Sektion objekt 1
skala 1:50

Plan objekt 1 
skala 1:50

skåp, postbox  nr2 
- placerad i objekt 1  

Postboxarna placeras i första rummet innanför ytterdörren för att 
underlätta utdelning av post. Rummet har en stark karaktär och 
material som inte gärna tillåter postboxskåp på vägg. Möbeln plac-
eras fristående och anpassas efter entréns befi ntliga utformning 
och skåpet målas lika de befi ntliga dörrarna.  
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skåp, postbox  nr2 
- placerad i objekt 3 

Vi har även här valt att placera postbox-
arna i första rummet innanför ytterdörren. 
Även detta rum har en stark karaktär och 
väggutformning som inte överrensstämmer 
med postboxskåp på vägg. Möbeln placeras 
fristående. Skåpet anpassas efter entréns be-
fi ntliga utformning och skåpet målas lika be-
fi ntliga väggpaneler. Det fi nns möjlighet att 
välja placering och utformning efter tycke 
och smak. I objekt 3 fi nns fl era möjligheter 
och därav visas både möjligheten att placera 
ett skåp med 12 boxar eller två skåp med var-
dera 6 st boxar (se nästa plansch). 

Sektion B-B objekt 3 postbox nr2 
skala 1:50

Sektion A-A objekt 3 postbox nr2
skala 1:50
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B

BPlan objekt 3 postbox nr2  
skala 1:50
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skåp, postbox  nr1 
- placerad i objekt 3 

Sektion B-B objekt 3 postbox nr1  
skala 1:50

Sektion A-A objekt 3 postbox nr1
skala 1:50

AA

B

BPlan objekt 3 postbox nr1 
skala 1:50

Detalj väggpanel
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byrå, postbox  nr3 
- placerad i objekt 2 

En golvstående möbel som genom sin utformning kan vara lägre 
för att passa in i trapphus där, som i objekt 2, väggen har en profi le-
ring och dekoration som inte stämmer överrens med vägghängda 
boxar eller ett högre golvstående skåp. Postsorteringen sker ge-
nom att en låda dras ut med alla sorteringsfack. Varje box kan även 
nås separat uppifrån och där är även namnskylt och brevinkast 
placerade. Byråns utsida av trä; fronten, dess sidor och dess ben 
kan utformas för att stämma med trapphuset. Ytterligare kan den 
även målas lika befi ntliga trä snickerier och profi lering kan även 
den följa trapphusets stil.
 

plan 
byrå/postbox, 
utdragen front/låda

elevation byrå/postbox och ljuslistelevation byrå/postbox med medar och 
ljuslist
skala 1:20

byrå/postbox med väggfäste 
som alternativ till medar
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byrå, postbox  nr3 
- placerad i objekt 2 

6

Trapphus objekt 2
Postboxarna är placerade i första rummet innanför ytter-
dörren för att underlätta utdelning av post. Rummets kara-
ktär kräver en anpassning av boxen för att smälta in. Box-
arna får inte heller medföra stor åverkan på den befi ntliga 
väggen och dess dekoration.

  

Sektion objekt 2 
skala 1:50

Plan objekt 2 
skala 1:50

entré


