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Entré nr 5 - Ark 1Arkitekttävling Fastighetsboxar Motto: Flöde

SNITT A-A

A A

Arkitekturen i en entré ger form åt ett av de första intryck en besökare 
får av en fastighet. Samtidigt har entréns gestaltning betydelse för 
trygghet och trivsamhet hos de människor som vistas i byggnaden. 
I detta förslag till utformning och placering av fastighetsboxar har vi haft 
som målsättning att presentera ett koncept som gör det möjligt att 
skapa trivsel i entréer av olika slag. Det ges bara en chans att göra ett 
gott första intryck - även för entréer.

Fastighetsboxens placering och utformning
Vi har valt att montera vägghängda postboxar längs den högra väggen 
i entrén. Boxanläggningen består av fyra kolumner med tre boxar i 
vardera för att harmonisera med den långsträckta entrén.    

Boxstorlek
De tolv boxarna har en invändig storlek om ca 420x270x146 mm 
(BxDxH) och är alltså avsedda för utdelning av försändelser liggande på 
bredden.

Ergonomi
Boxanläggningens breda utformning gör att såväl de lägst placerade 
som de högst placerade boxarna befinner sig på bekväm höjd. Inkast-
luckan är inåtgående och sidohängda boxluckor medger tömning med 
enbart en ledig hand. En avlastningshylla vid sidan av anläggningen 
finns tillgänglig för både brevbärare och hyresgäster. Boxanläggningen 
är försedd med belysningsarmatur. 

Materialval och ytor
Framsida:           Aluminium, borstad naturanodiserad ytstruktur.
Sidor:            Aluminium, borstad naturanodiserad ytstruktur. 
Tak och Botten:           Kompaktlaminat, svart.
Avlastningshylla:          Kompaktlaminat, svart.
Belysningsarmatur:      Aluminium, naturanodiserad ytstruktur. 
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Entré nr 6 - Ark 1Arkitekttävling Fastighetsboxar Motto: Flöde
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Arkitekturen i en entré ger form åt ett av de första intryck en 
besökare får av en fastighet. Samtidigt har entréns gestaltning 
betydelse för trygghet och trivsamhet hos de människor som 
vistas i byggnaden. I detta förslag till utformning och placering 
av fastighetsboxar har vi haft som målsättning att presentera 
ett koncept som gör det möjligt att skapa trivsel i entréer av 
olika slag. Det ges bara en chans att göra ett gott första 
intryck - även för entréer.

Fastighetsboxarnas placering och utformning
Vi har valt att installera två fristående enheter med postboxar 
på motstående sidor.  Boxanläggningarna är monterade på 
benställningar och de består av totalt 62 boxar.     

Boxstorlek
52 boxar har en invändig storlek om ca 420x270x146 mm 
(BxDxH) och resterande 10 boxar mäter ca 420x270x294 mm. 
De större boxarna erbjuds till intresserade hyresgäster mot en 
mindre avgift. 

Ergonomi
Postboxarna i entrén har totalt 4 st centrallås, d.v.s. ett lås 
per boxanläggning och sida. Inkastluckorna är inåtgående och 
sidohängda boxluckor medger tömning med enbart en ledig 
hand. En avlastningshylla vid sidan av var och en av de två 
enheterna finns tillgänglig för både brevbärare och hyresgäs-
ter. Enheterna är försedda med belysningsarmaturer på båda 
sidor. 

Materialval och ytor
Framsida:
Sidor:
Tak och Botten:      
Avlastningshylla:    
Benställning:
Belysningsarmatur:

Aluminium, borstad naturanodiserad ytstruktur.
Träfiberskiva, ytstruktur björk. 
Träfiberskiva, ytstruktur björk. 
Träfiberskiva, ytstruktur björk.
Stål, ytstruktur aluminium.
Aluminium, naturanodiserad ytstruktur. 
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Entré nr 10 - Ark 1Arkitekttävling Fastighetsboxar Motto: Flöde

Arkitekturen i en entré ger form åt ett av de första intryck en besökare 
får av en fastighet. Samtidigt har entréns gestaltning betydelse för 
trygghet och trivsamhet hos de människor som vistas i byggnaden. I 
detta förslag till utformning och placering av fastighetsboxar har vi haft 
som målsättning att presentera ett koncept som gör det möjligt att 
skapa trivsel i entréer av olika slag. Det ges bara en chans att göra ett 
gott första intryck - även för entréer.

Fastighetsboxens placering och utformning
Vi har valt att disponera delar av förrådsutrymmet för ett infällt montage 
av en boxanläggning genom att dörren in till förrådet flyttas och två nya 
mindre väggar reses. På så sätt skapas en trevlig nisch med plant golv i 
entrén där postboxarna kan monteras. Boxanläggningen består av 18 
boxar fördelade på tre kolumner om 6 boxar i varje.     

Boxstorlek
Boxarna har en invändig storlek om ca 420x270x146 mm (BxDxH) och 
de är avsedda för försändelser som delas ut liggande på bredden. 

Ergonomi
Postboxen har 1 st centrallås för åtkomst av samtliga 18 boxar. Inkast-
luckorna är inåtgående och sidohängda boxluckor medger tömning med 
enbart en ledig hand. En avlastningshylla i utrymmet finns tillgänglig för 
både brevbärare och hyresgäster. Enheten är försedd med belysningsar-
matur. 

Materialval och ytor
Framsida:
Inbyggnadsram:
Avlastningshylla:      
Belysningsarmatur:
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Aluminium, borstad naturanodiserad ytstruktur.
Aluminium, mantlad med ekfaner.
Stavlimmad ek.
Aluminium, naturanodiserad ytstruktur. 
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