
Förmodligen kommer de boende i många anrika hus tycka att det är trist att behöva förändra ut-
seendet på sina vackra trapphus. Kanske går idén om en stilig hallspegel hem bättre än tanken på 
en trave postboxar(?) En spegel i entrérummet, i vilken hårlockar och skjortinstoppningar kan ses 
över innan man ringer på hos någon eller lämnar byggnaden, är såväl praktiskt som klassiskt.

Genom att arrangera postfacken med ena långsidan mot väggen medan andra långsidan täcks 
av en spegel, minimeras exponeringen av själva boxsystemet. De som hämtar sin post kommer 
åt den genom att öppna sitt enskilda fack på spegelns sida, d.v.s. kortänden av postboxen. Medan 
den som levererar posten öppnar spegeln som en dörr och får då åtkomst till alla facken samti-
digt. Enkelt.

Dekoration och funktion i ett.
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plan 1:50

sektion 1:50

Ståtliga speglar för pampiga vestibuler
refl ekterande dolda boxar
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principskiss

Varje box i detta förslag är en modul som fritt kan placeras i 
ett rutnät av fl er moduler. Därav är det enkelt att ta bort eller 
lägga till postboxar i takt med att trapphusets population 
förändras. Varje box förankras med de intilliggande med hjälp 
av tappar både i höjd- och sidled.

Brevbäraren kan öppna alla ovanpå varandra liggande fack, 
medan de boende i huset endast kommer åt sin egen post. 
Detta åstadkommes genom en enkel konstruktion där tap-
par förbinder karmarna runt de individuella luckorna. När 
brevbäraren öppnar blir karmana en del av ett större dörrblad, 
medan de som hämtar sin post bara öppnar sin lucka.

Boxarna är enkla och rätvinkliga och kan lätt anpassas vad 
det gäller färg och material till den tänkta miljön. Sedan är det 
upp till de boende i varje port att komponera sitt rutnät av 
postboxar så att det passar dem såväl utrymmesmässigt som 
estetiskt.

Dekoration och funktion i ett.
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Fria hopbundna boxar
fl exibla system i tider av förändring
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Det ligger i tiden med ljusinstallationer och visst kan 
det behövas mer ljus och värme lite varstans. Vi anser 
att design är allra bäst när den förser oss med “både-
och” snarare än “antingen-eller”; postboxar som lyser 
istället för upplysta postboxar. Korridoren lyses upp 
och du blir upplyst om huruvida du fått post på sam-
ma gång.

Modern belysningsteknik och translucenta plastma-
terial gör det idag möjligt att sprida ett vackert indi-
rekt ljus från en helt instängd ljuskälla utan att riskera 
eldsvåda. Så kallade LED-armaturer blir inte varma. De 
förbrukar all energi till att lysa, ingen överskottsvärme. 
Dessutom har de lång livstid, ca tio år och är ströms-
nål.

Lådornas translucens möjliggör att man ser sin post 
som en silhuett utan att behöva öppna facket. Sam-
tidigt förhindrar det att obehöriga kan avläsa vilken 
slags post man fått, då materialet inte är transparent.

Dekoration och funktion i ett.
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Power Ledpro RGB
Artnr: 60-01-PLP-RGB-124
Aluminiumprofi l med högeffektiva LED, mått endast 20x15 mm. 
Särskilt lämplig för dold displaybelysning.
LEDs: RGB. Spridningsvinkel 120°, c-c 15mm.
Strömförsörjning: 230V till extern driver, 24V DC fi ltrerad. Ström-
förbrukning: 20W per meter oavsett LED-typ. Matningskabel max-
längd 6 meter.

Vikt: 0,5 kg per meter profi l.  

plan 1:50

sektion 1:50 sektion 1:50

Dubbelt upplysande boxar
varmt ljus för mörka eller kalla korridorer
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