
ARC

SPALJÉN
En naken spaljé måste tåla att bli tittad på under 

tiden då den väntar på att bli påväxt. 

Med Smekabs stål industriella arv i åtanke har 

spaljén fått en väv av metallband. 

För nedgjutning, montering på vägg eller i 

kombination med urna

URNA
Visuellt är den från ena hållet en urna och från 

andra hållet en mur, vilket även återspeglas 

funktionsmässigt. Stående ihop, blir den en 

perfekt avgränsare i offentlig miljö. Basen är 

förhållandevis liten, men urnan blir ändå stabil 

ståendes för sig själv tack vare materialvalet 

betong. Urnan kan även monteras med 

nedgjutning eller jordankare för ytterliggare 

stabilitet. Urnan går utmärkt att kombinera med 

sin kusin spaljén!

PAPPERSKORG/ SOPSORTERING
Städer har alltid haft en tradition att sätta stadsvapnet på sina 

papperkorgar. Det var så vi kom på idén att testa konceptet 

som papperskorg. Papperskorgen behöver ett fundament som 

fristående, men trivs bäst i par eller tvåpar, då den kan stå med 

stöd av sin tvilling och fungera utmärkt som källsorterare.

PELARBORD
Trots sin balansakt står pelarbordet stadigt tack vare 

sitt robusta montage. För flexibilitet kan pelarbordet 

monteras med fastbultning, nedgjutning eller som 

ett konsolbord mot vägg 

STAKET
Ett staket som blir vackrare av att upprepas.

Är främst tänkt att monteras med 

nedgjutningsfundament, men finns också med ett 

kopplingskoncept av gångjärnstyp för montering i 

radie för mer hårt belastade miljöer.
CYKELPOLLARE
Den trygge stadsvakten! Belysning i cykelpollaren bidrar till ett 

tryggare stadsrum och underlättar hantering av cykel och lås.

Gångjärnsstång låses med 
bricka av starlock typ 

STAKET

12 V Led ljuskälla med IP klass 
67 monteras med vandal- clips 
genom ljusrampens spår. 
Holectron MLINE iP 67 

Kopplingsdosa
med IP klass 67

Driftdonsbehållare för 
nedgrävning i mark. Driftdon
med IP klass 67 -  HEP, LED Driver 
12 / 24 V 18 W (outdoor) 

När driftdon är monterat och 
påkopplat av behörig elektriker 
kan fundament och möbel 
monteras av montör eftersom 
12V råder efter driftdon.   

CYKELPOLLARE
fastbultning + belysning 

CYKELPOLLARE
nedgjutning utan belysning 
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ENKELT BÄNKBORD
En plats för återkoppling. Efter föreläsningen eller 

utställningen vill man sätta sig ned och diskutera, 

anteckna och reflektera. Ståendes, runt smartplattan, 

sittandes vänd mot solen eller koncentrerat vänd 

mot bordet med alla dina anteckningar.

Trots sin balansakt, kan den monteras stadigt på två 

sätt: genom fastbultning eller nedgjutning.

DUBBELT BÄNKBORD
En annan bordsfunktion som har blivit typisk är 

Community bordet som är en möbel som du samlar 

ditt arbetsteam kring på morgonen, för en gemensam 

frukost, för att sedan fortsätta arbeta tillsammans under 

förmiddagen vid samma bord.

Förmiddagen avslutas med en återkopplande lunch.  

Några ståendes, några sittandes, eftersom 900 höjden 

uppmuntrar till det. Under eftermiddagen tar företagets 

styrelse över bordet för att avsluta dagen där. Eftersom 

den dubbla versionen, trots sin karaktäristiska form, har 

fyra fötter, kan den stå fritt, men också gjutas fast eller 

bultas fast.

ENKELT BÄNKBORD MED BELYSNING
I enkel varianten av bänkbordet har ljusrampen fått 

en stående profil för att harmonisera.

DUBBELT BÄNKBORD MED BELYSNING
I enkel varianten av bänkbordet har ljusrampen fått 

en liggande profil för att harmonisera.

12 V Led ljuskälla med IP klass 
67 monteras med vandal- clips 
genom ljusrampens spår.
Holectron MLINE iP 67 

Kopplingsdosa
med IP klass 67

Driftdonsbehållare för 
nedgrävning i mark. Driftdon
med IP klass 67 -  HEP, LED Driver 
12 / 24 V 18 W (outdoor) 

Ljuskällan sitter djupt monterad 
i ljusrampen, vilket ger bättre 
ljusergonomi, och sitter skyddad 
från åverkan.   

När driftdon är monterat och 
påkopplat av behörig elektriker 
kan fundament och möbel 
monteras av montör eftersom 
12V råder efter driftdon.   

D ‘ARC

Produktkonceptet D’arc har ett grafisk avskalat formspråk som med sin uppochnedvända båge skapar dynamiska 

mellanrumsformer. Familjen är uppdelad i tre funktionsområden: sittmöbel, cykelställ, sopkärl och avgränsare.

Det som alla har gemensamt är att de också, i armatur-bestyckat utförande, ger trygghetsskapande ljusrum till sin miljö.

YTBEHANDLING

Vi utgår från att producenten kan erbjuda valfri kulör om föreskrivare så vill, men i detta förslaget visar en svart, i 

RAL 9011 och en grå, i RAL 7040, som matchar valet av trä i sitsar och ryggar. Trädetaljer tillverkas av PEFC  eller FSC 

certifierat trä och i förslaget visar vi furu som har behandlats med någon av de miljövänliga kiselteknikerna, exempelvis 

SIOO, som gör att träet grånar naturligt.

Furun kan även täcklaseras om man vill ha en kulör. I oljat utförande blir det bäst med exempelvis FSC märkt Jatoba.

KONSTRUKTION

Gemensamt för alla medlemmar i produktfamiljen, förutom urnan som är i betong, är att  grundkonstruktionen, med 

reservation för avvikelser, i syfte att skapa karaktär eller bärighet på särskilda ställen, består av varmgalvaniserad 

rektangulär stålprofil med dimensionen 80x40, som svetsas och slipas på synliga ställen. Vår tanke är att möblerna 

levereras hela, men att kontruktionerna sinsemellan delar på detaljer. Några exempel är cykelpållare och staket, dubbelt 

bänkbord med enkelt bänkbord.

BELYSNING

Med cykelpollarens och bänkbordets integrerade ljus, föreslår vi en lösning med ett 230 volts drivdon som placerat 

i behållare, ligger dolt i mark, vilket sedan försörjer en eller flera bänkbord, som i sin tur är bestyckade med 12 volts 

ljuskällor. Ljuskälla monteras i den integrerade ljusrampen genom sin egen ljusslits med hjälp av vandalklips och 

eftersom ljuskällan även i sig är vandalsäker behövs inget fördyrande bländskydd. Detta i kombination med att ljuskälla 

och drivdon är IP67 klassade, gör att produktion och konstruktion förenklas avsevärt.

FUNDAMENT

Fundamentet finns i tre varianter: fastbultning,  fast nedgjutning och belysning. 

Formkonceptet har krävt att alla tre varianter behöver någon form av nedgjuten bajonett, på grund av dess poetiska 

förhållande till marken.  

FASTBULTNING + BELYSNING 

FUNDAMENT 

FASTBULTNING NEDGJUTNING 


