
 

 
 

 

 

 

 

 

Aretus sykkelboks 
 
Drift- og vedlikeholdsinstruksjoner 

Generelt 

Aretus sykkelboks er valget for deg som har lagt litt ekstra penger i sykkelen din, og ønsker å 
lagre sykkelen din på en særlig trygg måte. Boksen leveres med forskjellige type tak, blant 
annet buet og tak beregnet for planter. Sidene kan være tette av varmegalvanisert stål eller 
ha gitter for å gi innsyn av sikkerhetsårsaker.  

Sykkelboksen er bygget opp med basis i en modulær konstruksjon som kan kombineres med 
flere enheter, og kan også leveres for annet behov som for eksempel rullestoler og rullatorer. 
Sykkelboksen kan også leveres med lading for el-sykkel, og leveres med forskjellige 
låsesystemer for forskjellig type bruk.  

Takvann oppsamles i renner på siden av boksen og vannet renner ut i bakkant av boksen. 

Systemet kan leveres med ladekontakt for El-sykkel og lys i boksen. 

Sykkelboks ARETUS, dimensjoner: total høyde ca 1403 mm, total bredde på et grunnelement 
ca 850 mm, total bredde på et vedlegg ca 800 mm, total dybde ca 2000 mm, dørmål ca. 750 x 
1150 mm (bredde x høyde). 

Materialer: 
 
Aretus har et bærende stålskjelletet består av kvadratiske seksjoner, som er koblet til 
hverandre på en kraftlåsende måte via spesielle tilkoblingselementer. Hele stålskeletet og 
forbindelseselementene er varmgalvanisert i henhold til DIN EN ISO 1461. Sveisede 
konstruksjoner er ikke tillatt på grunn av mangel på modulær utforming og fordi man ikke da 
vil kunne bytte individuelle deler i tilfelle skade.  
 



 
Side- og bakveggen er dekket med spesielt brettede stålkassetter. Overflaten på 
metallkassettene er på lang sikt beskyttet mot korrosjon ved bruk av varmgalvanisering 
(begge sider) og pulverbelegg (kun ute) og oppfyller også høye estetiske krav. Utførelse av 
fargetone i henhold til kundens valg i RAL. Montering av metallkassetter på stålrammen ved 
hjelp av runde hodeskruer, slik at utløsning fra utsiden av esken er utelukket. Døren er basert 
på en stabil stålramme. 
 
Stålplate kassetter; Material og overflate samsvarer med bak- og sideveggene. Låsesystemet 
er integrert i døren. Klienten velger mellom: Kortlås, forberedt for å motta en profil sylinder, 
nøkkellås eller hasp for hengelås. Døren er festet til stålrammen ved hjelp av robuste 
konstruksjonsbånd. I låselåsens område er det en overlapping mellom dørpanelet og 
firkantrørene utformet som en støtteramme. I innsiden av sykkelboksen er en krok f.eks. for 
hjelm veske el. festet. Sykkelen parkeres sentralt i bpksen på en  bunnjusteringsskinnen 
(galvanisert) i henhold til DIN 79008 (utgave 10/2015). Installasjonen av hjulboksen leveres på 
en fast, jevn overflate, fortrinnsvis på en betongplate. Gulvrammen er perforert flere ganger, 
slik at festing til underlag på stedet er mulig. Taket er laget av galvanisert stålplate med 
takrørelement. Belegg av stålskjelettet gjøres i en tosidig prosess. Første trinn: galvanisering 
ved neddypping i henhold til DIN EN ISO 1461. Andre trinn: pulverbelegg RAL valgt av kunden, 
sjikttykkelse 80 til 120 min. Med spesiell vannbasert grunning. Pulverlakken er UV-stabilisert 
polyesterpulver, påført ved 240 ° C. 
 

Generell rengjøring: 
 

Generell info: 

Sykkelparkeringen krever i utgangspunktet minimalt vedlikehold under normal drift og 

miljøpåvirkning, men å beholde parkeringens optimale bruksverdi vil kreve regelmessig rengjøring 

f.eks. vår og høst.   Når sykkelparkeringen rengjøres er det viktig at hele parkeringen rengjøres 

samtidig - og helst med samme rengjøringsmiddel.  

 
Vask: 

Bemerk at alkaliske vaskemidler må unngås. Bruk bare milde vaskemidler med PH-verdi ca. fem for 

best resultat og lengst mulig levetid på produktet. 

Smuss kan lett fjernes med vanlig rengjøringsmiddel blandet med vann. Overflaten skylles så med 

vann. Fjern alle belegg med algefjerningsmidler med etterfølgende vask som beskrevet ovenfor. 

Rengjøring bør ikke gjøres i direkte sollys eller i temperaturer over +25 ° C⁰. 

 
Høytrykksvasker kan brukes utvendig, men vær forsiktig med tanke på trykk og evt. elektrisitet som er 
koblet til boksen  Primært bør det brukes vann og kost. 

 
Luft- og trafikkforurensning 

Smuss forårsaket av luft og trafikkforurensning blir lettest fjernet med vann og kost. Ved vanskeligere 

belegg brukes egnet vaskemiddel. Gjentatt rengjøring med vann og kost eller høytrykksvask 

kombinert med vaskemidler fjerner det meste av smuss. 

 

 
Mose, sopp og alger: 

Omkring sålen kan det legge seg mose, sopp og alger. Dette vil normalt forsvinne når den fuktige 

tiden er over, men kan om nødvendig fjernes med 10 prosent ammoniakkløsning, ugressgift eller 

kloroppløsning 1: 1. 

 



Tyggegummi: 

Dersom vasking ikke hjelper kan tørris fryse flekken. Deretter kan tyggegummien skrapes bort. 

Tyggegummi kan også oppløses med kloroform og skrapes bort. 

 
Olje: 

Fersk olje suges opp med papir, sagflis eller klut. Oljeflekker som har trukket ned i belegget vaskes 

bort med skurepulver og varmt vann. Ulike typer avfetting er også bra. Oljen skader ikke belegget. 

 

 
Rustflekker: 

Evt. Rustflekker kan fjernes ved høytrykksvasking. Uten høytrykksvask kan lett rust fjernes 

med 10 prosent oksalsyre. Rust som har trengt ned i overflaten fjernes med en pasta av like deler 15 

prosent natriumcitrat og glycorol. Pastaen skal være på i to-tre dager før skraping og vasking. 

 
Kalk: 

Kalkutfelling kan forekomme, men gir ikke rett ikke til reklamasjon. Kalkavsetninger består av 

av kalsiumkarbonat fremstilt av kalsiumhydroksyd og karbondioksid med tilførsel av vann. 

Kalkavsetninger kan på ingen måte skade betongen og er en naturlig prosess av 

betongherdingsprosessen. Normalt forsvinner kalkutfelling etter en tids påvirkning av vær og daglig 

slitasje. Du kan imidlertid akselerere dette ved å vaske belegget med grov sand (type strandsand). 

I mer alvorlige tilfeller kan overflaten skrubbes med en 10 prosent saltsyreoppløsning. Husk å skylle 

grundig med vann etterpå. 

 

Vintervedlikehold: 
(Salt kan ha en nedbrytende effekt på betong og miljø.) 

 
Måk/kost fundamentet rent for snø og sand. Eventuell is kan fjernes ved salting. Med riktig dosering 

av saltinnhold vil salting ha ubetydelig innflytelse på levetiden til belegget. Bruk alltid natriumklorid 

(NaCl) koksalt. Ved spredning av saltvann er det er vanlig å bruke én del salt som oppløses i fire deler 

vann. 

 
Snørydding sykkelparkering: 

Sykkelparkeringen tåler å stå ute og er beregnet til å tåle normalt snøfall i Norge og Sverige. Men av 

komforthensyn bør boksene kostes ren i sammenheng med bruk. 

Kontakt i forbindelse med spørsmål etc. 

Norfax AS, Gunnar Randers vei 24, 2007 Kjeller 

Tlf. 66 80 00 60, email: post@norfax.no, www.norfax.no 
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