Säker och flexibel förvaringslösning, estetiskt tilltalande och utan krav på byggnadslov.
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BRF satte stopp för ökade cykelstölder
med hjälp av smart cykelgarage
I takt med att allt fler av hyresgäster cyklar och att cyklarna och el-cyklarna
blir dyrare har behovet av en vettig förvaringslösning ökat.
- I brist på annat parkerade man i trapphus, tvättstugor och inne i lägenheten
säger Lennart Hermansson, ordförande i Bostadsrättsföreningen. Vi hade
under en tid sett oss om efter olika lösningar som skulle kunna passa just vår
situation, det är ju tyvärr också ett växande problem med stölder och
skadegörelse. Vi hittade då Dooman Teknik som erbjöd en flexibel
förvaringslösning som verkade både säker och estetiskt tilltalande fortsätter

Lennart.
- När vi får den här typen av förfrågningar åker vi alltid ut till kunden och gör
en enklare situationsanalys tillsammans med kunden. I detta fallet insåg vi
ganska snart att det erbjöds relativt små utrymmen på innergården till
förvaring men vi kom framtill en lösning som kunden tyckte passade bra att
starta med säger Robert Kjellman, försäljningschef på Dooman Teknik.
- Fördelen med den här typen av modulbyggd förvaringslösning är man kan
anpassa efter varje kunds unika behov. Just i detta fallet installerade vi en
variant som förhållandevis enkelt går att komplettera med fler enheter när
man beslutar sig för det, säger Robert.

– En annan viktig faktor som vi diskuterat i föreningen var hantering av
nycklar och ansvar kring den typen av frågor. Där visade det sig att Dooman
tillsammans med Evva tagit fram ett säkert, nyckelfritt system för flera
användare.
Evva Airkey passade oss perfekt, den som vill använda mobilen för att
låsa/låsa upp gör det och den som föredrar en personlig tagg använder det.
Dessutom kan vi i styrelsen administrera detta systemet i vår administrativa
dator, dela ut rättigheter och ta bort t.ex. när någon flyttar, avslutar Lennart.

Dooman Teknik erbjuder flexibla och säkra förvaringslösningar för cyklar, elcyklar, el-rullstolar, scootrar, permobiler, handikapp fordon och annan
utrustning. Våra kunder är företag, fastighetsägare, BRF och landets
kommuner, Dooman är sedan 30år en av de ledande aktörerna på marknaden.
Vi arbetar i nära samarbete med användare och beställare för att ta fram
genomtänkta och lättanvända produkter som dessutom är ekonomiskt
realistiska. Vårt minigarage BB-30 är originalet som med sin unika
konstruktion och höga kvalitet är marknadsledande sedan många år. Idag
finns BB30 i flera varianter och Dooman erbjuder nu även säkra och flexibla
förvaringslösningar för cyklar och el-cyklar.
Dooman Teknik AB grundades 1990 i Västra Frölunda, Göteborg och har
sedan starten arbetat med dörrautomatik, hjälpmedel och bostadsanpassning.
Idag är tio personer verksamma med utveckling, produktion och support.
Produktionen sker i anpassade lokaler där alla produkter kvalitetsgranskas
före leverans.
Dooman levererar dagligen ut till kunder och användare över hela Sverige
samt övriga nordiska länder.
Genom kontinuerlig utveckling och med tydligt fokus på hållbarhet,
funktionalitet och enkelhet, har DOOMAN gått i täten för innovation
förvarings- och dörrlösningar i boendemiljöer. DOOMAN är idag
marknadsledande inom detta segment.
I februari 2015 förvärvades Dooman Teknik AB av Lagercrantz Group och är
numera en del av divisionen Niche Products.
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