Oskyddade och insnöade cyklar inspirerade Dooman Teknik till ny modell av Cykelgarage.
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Först på marknaden med köld- och
stöldskyddat cykelgarage.
Cyklar oskyddade mot stöld och köld fick Dooman Teknik att ta fram CB6
Arctic, en ny modell av deras tidigare varianter på cykelgarage.
- På Dooman har vi ju egentligen utvecklat frostskyddade och värmeisolerade
minigarage sedan 80-talet men då främst avsett till förvaring av olika typer
av handikappfordon. Nu har vi dock sedan ett par år tillbaka känt ett ökat
tryck från våra kunder och marknaden på dels stöldsäkra förvaringslösningar
men också på frostskyddade och värmeisolerade cykelgarage, säger Robert
Kjellman Försäljningsansvarig på Dooman Teknik.

Med lång branscherfarenhet, egen utveckling och produktion har Dooman
Teknik tagit fram några olika alternativ på vad man idag kallar CB6 Arctic och
under 2020 har man levererat ut till olika delar av landet till såväl privata
kunder som kommuner och företag.

- Vi har andra varianter av cykelgarage t.e.x CB5 som är ett riktigt bra och
stöldsäkert garage men i något enklare utförande och inte isolerat. Denna
modell CB6 Arctic är något av en premium modell, fortsätter Robert.
Vilka eller vem är idag då en typisk "Cykelgarage kund"? frågar vi Robert. Det går nog inte exakt att precisera, jag skulle säga att det är i stort sett alla
som värderar sin cykel lite högre och som därför behöver både lättillgänglig
och säker förvaring. Men vi säljer idag i huvudsak till företag, privatpersoner,
fastighetsägare, BRF och kommuner och just målgruppen privatpersoner
märker vi växer tydligt.
Doomans filosofi är att försöka lyssna in och tillmötesgå sina kunders
önskemål och förslag, något som definitivt bidragit till utvecklingen. CB6
Arctic är ett bra exempel på detta där man förutom köld- och
stöldskydd dessutom efterfrågat ett cykelgarage som jämte "vanliga" cyklar
också ska rymma t.ex. paketcyklar och sk. "side by side" cyklar.
Det kan därtill handla om önskemål kring det exteriöra såsom färgval,
materialval och låsvarianter. När det kommer till inredning och tillbehör finns
det allt ifrån enkla cykelställ till frostvakter, element, cykelpump, elkontakt
och laddningsmöjligheter, - säger Robert.

CB6 Arctic bygger på en gedigen konstruktion i lättmetall, golv i
marinplywood från offshorebranschen samt väggar, tak och dörr i dubbla
aluminium plåtar med köldbrygga.
- Rätt igenom högsta kvalitet, såväl på konstruktion som materialval. En
modell vi är mycket stolta över och som dessutom skapat fantastisk respons
från kunder och intressenter, avslutar Robert.

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 mer än 40år 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 1971 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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