
SPECIAL LÅDCYKLAR



Lådcyklar med ramp - till 
exempel. hundar eller
maskiner

• Många behöver en lådcykel där den 
främre delen kan omvandlas till en ramp 
som kan fällas ned.

• Den kan användas tillexempel för
transport av gräsklippare eller andra små
maskiner, eller så att din hund lätt kan gå
upp och ut ur lådcykeln.

• I denna modell monterar vi gångjärn
längst ner därframme och hasp vid den 
övre delen av fronten + en kantlist på
fronten/rampen.

• Extra avgift på 1470,00 SEK. Inkl. Moms. 
Kan antingen beställas så att kunden
monterar delar av rampen själv eller fås
med den fullständiga monteringen av
rampen färdig (1.250,00 SEK). 

• Ring oss på – Tlf: 0855-92-26-95 och låt
oss tala om hur vi kan hjälpa dig med 
dina specifika behov. 



Lådcyklar med låd bänk (förvaringsutrymme i barnens
bänk) eller med hopfällbara säten
• Mången efterfrågar lådcyklar med ett inbyggt

förvaringsutrymme under barnens bänk – där
man kan förvara hjälmar och annan utrustning -
eller med hopfällbara säten.

• På lådbänken med förvaringsutrymme montera
vi en vertikal platta över förvaringsutrymmet
med remmar fästa på skivan och ett lås så att
lådan kan låsas. På de hopfällbara sätena fäster
vi endast remmar vid skivan så sätena kan fällas
upp vid behov. 

• Tillägg: 

– Hopfällbart säte: 459,00 SEK. inkl. moms. 

– Låd bänk: 1049,00 SEK. inkl. moms.

– Cykeln kan antingen beställas så att kunden

monterar tillägg själv eller kan beställas

fullständigt monterad med tillägg (1.250,00 

SEK). 

– Ring oss på 0855-92-26-95 och låt oss tala om

hur vi kan hjälpa dig med dina specifika

behov.



Lådcyklar med hållare för
bilbarnstolen

• När småbarn (<1 år), ska åka med i
lådcykeln, efterfrågar många en 
lösning där en bilbarnstol kan
installeras. 

• Vi installerar 2 ringbeslag i
bottenplattan för barnstolen. 
Därefter får kunden själv köpa
gummiband eller remmar för att fästa
deras egen barnstol i lådcykeln.

• Extra avgift på 500,- SEK. inkl. moms. 
Kan antigen beställas så att kunden
monterar tillägget själv eller beställs
fullständigt monterad med tillägg
(1.250,00 SEK). 

• Ring oss på 0855-92-26-95 och låt oss
tala om hur vi kan hjälpa dig med 
dina specifika behov. 

Här monterat två öron för att fästa
hängslen, som används för att spänna
bilbarnstolen ordentligt



Förskole-lådcykel med plats för sex barn 

• Förskolor och barnvårdare behöver ofta ha 
plats för fler än fyra barn i en låda. 

• I förskole cykeln, montera vi två långa
barnbänkar längs lådans långsidor och
installerar 2x3 barn bälten i lådan.  

• Tillägg: 

– 2.650,00 SEK. inkl. moms.(Kindergarten)

– 3.240,00 SEK. inkl. moms.(Kindergarten 

Open)

– Måste kombineras med den fullständiga

monteringen av cykeltillägg (1.250,00 SEK). 

• Ring oss på 0855-92-26-95 och låt oss tala om

hur vi kan hjälpa dig med dina specifika behov. 



Lådcyklar med kantlist

• Det är oftast lådans kanter som slits ut
först i låd cykeln. När barnen klättra in 
och ut ur cykeln är det kanterna som tar 
mest skada.

• Vi installerar metall fodrade
gummilister på alla fyra platt kanter så
att låd cykelns kanter får en längre
hållbarhet och ser fräscha ut längre.

• Extra avgift på 360,00 SEK. inkl. moms 
tillkommer. Kan antigen beställas så att
kunden monterar tillägget själv eller
beställs fullständigt monterad med 
tillägg (1.250,00 SEK). 

• Ring oss på 0855-92-26-95 och låt oss
tala om hur vi kan hjälpa dig med dina
specifika behov. 



Lådcyklar med lock - till exempelvis
hantverkare eller kunder som bara
vill låsa lådan. 

• Vi har lång erfarenhet av kunder som vill ha sin 
cykel levereras skyddad av ett lock. 

• Till exempel hantverkare som vill ha sina verktyg
inlåsta eller försäljare av glass, drycker, etc. - eller
kunder som bara vill kunna låsa lådan. 

• På vår klassiska låd cykel kan vi montera ett lock 
direkt på den existerande lådan. På vår elektriska
låd cykel ersätter vi de två böjda sidopaneler
med ett lock. I båda modellerna installerar vi 
kantlister på lådan innan locket monteras ditt.  

• Tillägg (Lådcykel workman/workman 2): 
1.250,00 / 1920,00 SEK. inkl. moms. 

• Tillägg (Lådcykel El workman/workman 2): 
2.280,00 / 2950,00 SEK. inkl. moms.

• Detta räknas som full montering av cykeln
tillägg (1.250,00 SEK). 

• Ring oss på 0855-92-26-95 och låt oss tala om
hur vi kan hjälpa dig med dina specifika behov. 



Lådcyklar med text och bild

• Många av våra kunder efterfrågar text 
och bild på deras låd cykel, till exempel
för reklam, kampanjer eller helt enkelt
för att göra cykeln unik. 

• Våra grafiker designar och monterar
bild och text av hög kvalitet. De kan
monteras på lådans sidoplattor, 
ändplattorna och de specialbeställda
lockplattorna.

• Tillägg kostar 3150 SEK. inkl. moms (3 
sidor folie)beroende på kvantitet och
komplexitet av önskad design. Kan
antigen beställas så att kunden
monterar tillägget och designen själv
eller beställs fullständigt monterad
med tillägg och design (1.250,00 SEK).

• Ring oss på 0855-92-26-95 och låt oss
tala om hur vi kan hjälpa dig med dina
specifika behov. 



Lådcyklar omvandlas till 
reklam eller PR-trailer 

• Många frågar om deras låd cykel
kan omvandlas till reklam eller
försäljnings trailer. Det kan den 
lätt! 

• Tillägget kostar mellan 1300,00 –
4.000,00 SEK. inkl. moms 
beroende på komplexiteten.

• Detta räknas som full montering
av cykel tillägg (1.250,00 SEK). 

• Ring oss på 0855-92-26-95 och låt
oss tala om hur vi kan hjälpa dig 
med dina specifika behov. 


