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«å få tilpasset 
løsning til sine 
behov uten at det 
koster masse ekstra 
er viktig.  Vi synes 
også at det å velge 
en norsk produsent 
er viktig i disse 
corona-tider»

Styremedlem i Oslo

SR 20 SKUR



Oppbygging
SR Skur bygger på en sterk ramme i stål og veggmoduler som tilpasses. Skurene kan i utgangspunktet 
kobles sammen i en uendelig rekke. Man legger inn ønsket materiale for å skape et uttrykk som står 
seg til omgivelsene. Mest brukte materialer er:

Aluminiumsplater  |  Perforerte aluminiumsplater | Gitter  |  Strekkmetall  Polykarbonat

SR Skur er bygd for å kunne settes på fast underlag, men det er ikke alltid 
nødvendig å legge ny såle. I rammeverket er det  innstikksrør som gjør at 
man kan regulere/rette skuret innenfor en skjevhet på 10 cm i skurets 
lengde/bredde mot underlaget.



Fleksibilitet

Suveren Rørmøbelfabrikk AS (SR) holder til i Oslo. Vi har egne ingeniører som bygger skur og 
overbygg til mange behov.  Med produksjonen i samme lokaler har vi tett samarbeid og lang erfaring i 
hele verdikjeden fra utvikling til det endelige produktet.  Vi har erfaring med kombinering av de aller 
fleste materialer.

SR er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifiserte.

Mer fleksibilitet
Du kan plassere døren i hvilken som helst modul!

Til våre sykkelskur leverer vi ofte med 
sykkelstativ med mulighet for parkering i to 
høyder. for å utnytte plassen optimalt I 
utgangspunktet kan man vippe opp sykkelen og 
trille den opp i sporet. Har man av forskjellige 
grunner ikke mulighet til dette kan man benytte 
årets nyhet som er kjøreskinne til andre nivå. 

Basert på undersøkelser vi har utført har ikke 
alle dette behovet, og de som parkerer på nivå to 
sykler mer sjelden. Derfor har vi lagd en 
kostnadseffektiv løsning som deles mellom de 
som parkerer der.  



Priseksempel 
(Prisene er eks mva, frakt og montering).

Om produktet:

SR20 sykkelskur 3,5 x 5,1 meter.
Innvendig høyde 2,50 meter på det laveste for plass til sykler i to høyder. Løsningen 
har ikke egen bunn. Forankring mot bakke er ikke medtatt i eksemplet, men 
tilrettelegging for dette med innfesting av fotplate til såle med innstikk i de vertikale 
stengene. Rørkonstruksjonen leveres i varmgalvanisert utførelse. Innlegg i modulene 
lakkeres i ønsket RAL farge. Tillegg for spesialfarger.

Tak leveres med modulsystem i rørplast.
Ståldør med forsterket dørlukker TS-4000 på ansl.side. CE mrk iht. SS-EN 14351-1 
Låsesylinder ikke inkludert.

Kodelås kan leveres mot tillegg.
Det er ikke medtatt opplegg for strøm/lyskilder i skuret. Sykkelstativ er ikke med i 
prisen.

Finner du ikke det du leter etter?

Det finnes et utall kombinasjoner å velge i blant, men vi har tatt en uttrekk av de mest 
spurte størrelsene og materialvalg. Ovenfor ser du derfor kun et forslag til pris, men det skal 
være nok til å gi et godt grunnlag for videre valg. Ikke glem å ta med kostnader for 
opparbeiding av område, om dette kreves!

Trenger du større eller mindre skur. Eller ønske om andre materialer enn det som er 
beskrevet her?

Vi har det meste.  
Spør om veiledning eller priser for ditt behov:

Suveren@suveren.no 

PRIS MED VEGGINNLEGG I FORSKJELLIGE MATERIALER pris eks mva pris inkl mva

HELE ALUMINIUMSPLATER 128 700 160 875 
POLYKARBONAT 167 400 209 250 
PERFORERT ALU 129 780 162 225 
GITTERVEGG 136 440 170 550 
STREKKMETALL 144 000 180 000 
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