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ELEVATION

VÄLJ BAS FÖR BOXEN. BÅDA VARIANTER  
FINNS I SVART,  VITT OCH GRÅTT.1

KREATIVT OCH PERSONLIGT

En fastighetsbox ska vara funktionell för både brevbäraren 
och alla boende i huset. Boxarna ska kunna nås så smidigt 
som möjligt i förhållande till den fysiska miljön. Men inte 
minst ska den kunna vara en del av huset lika mycket som en 
möbel eller en annan inredningsdel. Vi har skapat en box med 
tillhörande delar som ska vara både rationell men även este-
tiskt tilltalande och variabel. För att hålla kostnaderna nere 
men samtidigt ge möjligheter till olika utseenden har vi 
använt en och samma box som utgångspunkt. Boxen som 
finns i tre olika basfärger går på ett enkelt och billigt sätt att 
ändra efter omgivningens krav.  Designen av boxanläggnin-
gen är modern men med många olika uttryck. 
För att skapa en box med en så ren front som möjligt har vi 
tagit bort den synliga öppningen för brev.  Istället skapar man
en öppning genom att trycka på underkanten av fronten. Det 
ger möjlighet till mer kreativa och enhetliga boxar. 

Varje fastighetsbox kan bli en individuell helhet.  Med lager på 
lagertänkandet kan några få ingredienser skapa en mängd 
olika boxar. Både horisontella och vertikala boxar finns i tre 
basfärger, svart, vitt och grått. På den utvalda boxen som 
tillverkas i metall kan man klistra på en färgad folie som man 
väljer utifrån ett antal färger. För att ge boxen ytterligare 
karaktär kan kunden välja ett mönster som läggs på boxen. 
Genom att antingen behålla den  enfärgade ytan eller kom-
binera olika mönster och färger kan boxarnas utseende 
anpassas till de flesta miljöer.

2 3VÄLJ BAKGRUNDSFÄRG OCH MÖNSTER RESULTATET ÄR EN INDIVIDUELL FASTIGHETS-
BOX SOM PASSAR OLIKA MILJÖER

Boxanläggningen kan fästas direkt på väggen eller ställas på ett under-
lag för att undvika ingrepp i värdefulla arkitektoniska miljöer. Underlaget 
blir en helhet med formen utan att sticka ut. Det finns en både utfällbar 
och utdragbar avlastningsyta varav den utfällbara varianten kan också 
fästas på ett underlag. Underlaget är en vertikal skiva som blir en helhet 
med den ihopvikta bänkskivan.Det finns belysning för varje anläggning 
och i samband med armaturen finns det en mjukt vinklad form som gör 
att man inte kan ställa saker på anläggningen. Alla boxar ska gå att 
öppnas antingen enskilt av boenden eller centralt av brevbäraren. 
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1.  tryck för att öppna 2.  stoppa in posten 3.  tryck för att stänga

1.  lås upp centrallås och 
fäll ner avställningsyta

1.  lås upp det personliga
låset

2.  öppna luckan och
ta ut post

3.  stäng igen genom
att trycka på luckan

2.  öppna front och
dela ut post

3.  stäng luckorna genom
att trycka på fronten

utfällbar
bänkskiva

1 st centrallås

armatur

lysrör

box

ram

namnskylt, även på insidan av boxen

sockel under boxarna

skiva under bänkskivan
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Anläggningen är placerad en halv trappa upp p.g.a. arkitektoniska och utrymmesmässiga krav.
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1.  tryck för att öppna 2,.  stoppa in posten 3.  tryck för att stänga

1.  lås upp centrallås och 
fäll ner avställningsyta

1.  lås upp det personliga
låset

2.  öppna luckan och
ta ut post

3.  stäng igen genom
att trycka på luckan

2.  öppna front och
dela ut post

3.  stäng luckorna genom
att trycka på fronten

utfällbar 
bänkskiva

en blindlucka alt. 
företagsbox
eller box för 
utgående post

namnskylt, finns
även på insidan av boxen

lysrör
boxram

2 st centrallås

armatur
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PLAN

PERGOLA

Nya öppningar

ny dörr

Nya väggar

TAK

Boxarna är placerade i det nyvarande soprummet p.g.a. brist på utrymmet.
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Nya öppningar med 
möjlighet till låsbara dörrar

SEKTION

ELEVATION
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2

3

VÄLJ BAKGRUNDSFÄRG OCH MÖNSTER

RESULTATET ÄR EN INDIVIDUELL FASTIGHETS-
BOX SOM PASSAR OLIKA MILJÖER
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1. tryck för att öppna 2. stoppa in posten 3. tryck för att stänga 1. lås upp centrallås och 
dra ut avställningsyta

1. lås upp det personliga
låset

2. öppna luckan och
ta ut post

3. stäng igen genom
att trycka på luckan

2. öppna front och
dela ut post

3. stäng luckorna genom
att trycka på fronten

11st centrallås,
1 st/ 6 boxar

en blindlucka alt.
extrabox förslagsvis 
för utgående post

namnskylt, finns
även på insidan
av boxen

lampskärm
lysrör

box

ram

armatur

utdragbar
bänkskiva

BREVBÄRARE BOENDEBREVBÄRARE
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ELEVATION
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ELEVATION

Boxarna är inbyggda i 
väggen mot soprummet
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1. tryck för att öppna
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2.  stoppa in posten 3.  tryck för att stänga

1. lås upp centrallås 

1.  lås upp det personliga
låset

1 x centrallås

lampskärm

lysrör
box

ram

2.  öppna luckan och
ta ut post

3.  stäng igen genom
att trycka på luckan

2.  öppna front och
dela ut post

3. stäng luckorna genom
att trycka på fronten

boxarna är inbyggda
i väggen
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