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Aretus standard cykelbox 

 

Snyggt, prisvärd och trygg cykelförvaring. 
Byggd runt en kraftig galvaniserad stålram med väggar av robust galvaniserad och lackerad stålplåt. 
Tak, dörrar samt synliga delar på sidoplåtar lackerad valfritt i de flesta standard classic RAL kulörer. 
Stålramen kan som tillval erhållas lackerad i de flesta standard classic RAL kulörer. 
 
Aretus finns med olika utseende på tak, rundat, platt eller spetsigt tak. Finns även förberedd för 
sedumtak. 
 
Modulär design med en grundenhet som sedan kan utökas med önskat antal moduler för valfritt 
antal cykelboxar. 
 
Låsning: hänglås eller alternativt med olika typer av lås, elektroniskt lås, med nyckel eller 
kombinationslås. 
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Aretus cykelbox finns även ett utförande med integrerad strömlist. 
 

 
 

Mått standarversion. 

 
  

En enrgi-profil är inbyggd i ramkonstruktionen 
och cykelboxen kan då efter önskemål utrustas 
med inner belysning, 230v eluttag för laddning av 
el-cyklar eller driva laddare för cykelbelysning. 
Varje eluttag skyddas av en jordfelsbrytare. 
Dessutom har cykelboxen i detta utförande en 
nödupplåsningsmekanism som gör att personer 
som oavsiktligt låst in sig i cykelboxen kan ta sig 
ut. 
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Mått version för laddning av elcyklar och med elektriskt låssystem. 

 
 
 
 
 
 
 
Även förberedd för sedumtak är möjligt. 
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Aretus Doppelstockparker cykelbox 
Aretus finns även i en tvåvåningsvariant. 
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Aretus kan även anpassas för sluttande underlag. 

 
Både envånings och tvåvåningsvarianterna kan anpassas för sluttande underlag. 
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Aretus Cargo Bike cykelbox 
Aretus Cargo Bike, cykelbox för transportscyklar. 
 

 
 
 

 
        


Dörröppning  höjd ca 1700 x bredd ca 1100 mm. 
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