BASIC · FUNCTION · DESIGN
til omklædningsrummet

Omklædning til alle
Hans Schourup A/S har leveret skabe til Dansk
erhvervsliv siden 1981.
Gennem årene har navnet Hans Schourup været synonymt med høj kvalitet og god service. Det er parametre,
der har gjort os til en af de foretrukne leverandører af
omklædningsskabe og garderobeløsninger i Danmark.

Få mere ud af pengene med
skabe fra Hans Schourup A/S
Langtidsholdbare skabe der opfylder ethvert behov.

Teknologier og produktionsforbedringer udvikler sig
løbende, og det samme gør skabene, som i dag er langt
mere specialiserede end tidligere. Flere modeller og
overflader er tilgængelige, ligesom designs også løbende
opdateres. Nogle af vores tidlige skabe har i dag retrokarakter, hvilket flere af vores kunder sætter pris på.

For Hans Schourup A/S handler det om at præsentere
muligheder. Mulighederne for at kombinere skabe er stort set
uendelige. Derfor vil vi gerne bidrage til at skabe overblik i
forhold til de mange løsninger der findes.

I 2014 startede vi selv en produktion af skabe baseret på
efterspurgte egenskaber. HS Basic, som udmærker sig
ved at dække basale behov for skabe i lakeret stål.
Det kalder vi kvalitet til lav pris.

Med udgangspunkt i kunden behov har vi derfor udviklet
nedenstående tre koncepter. Fra skabe med basale løsninger
til de mere avancerede, individuelle løsninger, vi har alle
løsningerne!

Hans Schourup A/S tilbyder skabe til ethvert behov.
Denne brochure er tænkt som en appetitvækker på de
mange muligheder og kombinationer, der er tilgængelige
i vores sortiment. Og med vores bagkatalog og erfaring
har vi helt sikkert en løsning, der kan passe, enten i HS
Basic, HS Function eller HS Design.

HS BASIC
HS Basic er navnet på produkter, hvor Hans Schourup A/S
selv står for udvikling og design. Fællesnævneren for serien
er, at produkterne opfylder de basale behov for brugeren,
og samtidig enten matcher eller er bedre end langt dyrere
produkter.

Vi ser frem til at høre fra jer og glæder os til at løse enhver opgave!

Signaturforklaring
Der er forskellige krav til skabe, alt efter om bestillingen
går til en sportshal eller til industrien. Nogle skabe skal
ikke kunne andet, end at opbevare lidt tøj, andre skal
have udluftning, en særlig farve eller en designdetalje.
For at guide jer, har vi derfor mærket hver produktgruppe med ikoner som dem, der er afbilledet til højre.
Ikonerne repræsenterer de kunder, der typisk har efterspurgt den pågældende produktserie.

HS FUNCTION
Med udgangspunkt i de basale funktioner tilbyder vi skabe,
der kan mere end blot at fungere som et omklædningsskab.
Det kan være specielle krav til udluftning, bænkestel eller
andre ønskede funktioner. Vi kan løse langt de fleste behov og
ønsker i det omfattende sortiment, der inkluderer et enormt
bagkatalog. Spørg ind til den løsning, du ønsker, også selvom
du ikke umiddelbart finder den i et katalog eller på vores
website.

HS DESIGN
For mange kunder er det en éngangsinvestering at købe
omklædnings- og garderobeskabe. Derfor tilbyder vi også
skabe, der er ud over det sædvanlige. Hans Schourup
kan levere skræddersyede løsninger, hvis I som en del af
virksomhedens corporate identity ønsker at indrette med
specifikke farver, virksomhedslogo eller andet. Derudover
finder du i vores store bagkatalog skabe i andre udformninger
end dem, der normalt markedsføres.
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HS Basic – omklædningsskabe
med 5 års garanti
Har I brug for skabe, der opfylder basale behov,
er HS Basic serien det rigtige valg.
DIREKTE FRA EGET LAGER
Alle HS Basic-varer lagerføres i stort set alle varianter. Dermed
kan vi supplere også større opgaver – direkte fra eget lager.
Skabene er produceret i EU, har lås og leveres færdigsamlede
og klar til brug.
VALUE-FOR-MONEY
HS Basic-skabene opfylder alle de mest nødvendige krav til
moderne omklædnings- og garderobeskabe. Skabene er produceret i en kvalitet, der ligger over standarden i markedet, og
oplevelsen af value-for-money er meget tydelig.
HS Basic er yderst populær og benyttes i stort omfang til omklædningsrummet på arbejdspladsen, i skolens gymnastiksal,
i fitnessklubben, på lageret i industrivirksomheden og i vidt
omfang i de liberale erhverv.
Du får et omklædningsskab af høj kvalitet og holdbarhed
produceret i Europa og en kraftig konstruktion fremstillet af
helsvejst 0,7 mm stål.
Alle skabe leveres færdigsamlede og klar til brug. Her får du
altså ikke bare en flad pakke tilsendt, som du skal stå og bakse
med for at samle indholdet. De aflåselige døre er med cylinderlås og 2 nøgler til hver dør.

UDLUFTNING, TO HYLDER OG BØJLESTANG
Der er to hylder i hvert rum og dørene har udluftning i top og
bund, hvilket giver en god udluftning hvis der f.eks opbevares
fugtig beklædning i skabet.
Du vil værdsætte de to indbyggede hylder, specielt den ekstra
nederste hylde, som er ideel til tasker, poser eller andre ting,
der skal opbevares i skabet. Under nederste hylde er der stadig
god plads til skiftesko og andet fodtøj. Skabet har indbygget
bøjlestang til ophæng af dit tøj.
Fuldhøjde døre: Skabene med døre i fuld højde kan vælges
som enkeltskab (1-1) eller med op til 4 døre (4-1). Vælg dørfarve, blå (RAL 5015) eller grå (RAL 7035) som selve skabet.
1/2 højde døre: Skabe med 1/2 døre (2-2) og (3-2) kan vælges med 4 eller 6 døre. Både skabe og døre er grå (RAL 7035).

Hør mere om
Hans Schourups
skabe på
tlf. 8614 6244
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HS Basic

Eksempler på HS Basic-kombinationer
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HS Basic

Blå

Grå

HS skab 1-1 blå og grå, Mål: BxDxH 300x500x1850 mm

22500033

22500035

HS skab 2-1 blå og grå, Mål: BxDxH 600x500x1850 mm

22500037

22500039

HS skab 3-1 blå og grå, Mål: BxDxH 900x500x1850 mm

22500041

22500043

HS skab 4-1 blå og grå, Mål: BxDxH 1200x500x1850 mm

22500045

---

HS skab 4-1 grå, Mål: BxDxH 1200x500x1850 mm

22500047

---

HS skab 2-2 grå, Mål: BxDxH 600x500x1850 mm

22500049

---

HS skab 3-2 grå, Mål: BxDxH 900x500x1850 mm

22500051

---

3-1
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HS Function – skabe der
skal leve op til særlige krav
HS Function er skabe, der kan dække krav om indretning,
udluftning, bænkestel m.m.
Med udgangspunkt i de basale funktioner i omklædnings- og
garderobeskabe, tilbyder vi skabe, der kan mere end bare at
fungere som garderobeskabe. Det kan være specielle krav til
udluftning, bænkestel eller andre ønskede funktioner.
Vi kan imødekomme langt de fleste behov og ønsker med vores omfattende sortiment, der inkluderer et enormt bagkatalog. Fortæl os om den løsning du leder efter – også selvom du
ikke umiddelbart finder den i kataloget eller på vores website.

Hør mere om
Hans Schourups
skabe på
tlf. 8614 6244
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Tilbehør og muligheder
Få ekstra komfort i omklædningsrummet.

BÆNKE OG
KNAGERÆKKER
Fritstående bænke, vægeller gulvmonterede samt
dobbeltbænke. Vi tilbyder
et væld af muligheder og
kombinationer.

VÆRDIBOKSE
De små bokse leveres enkeltvis eller sammenbygges i forskellige størrelser, dørkombinationer og farver, med op til 6 bokse
vandret.

Indbygget ventilation

Forstærket dør og ekstra krog

Faste kroge

Galvaniseret bund

Maling reducerer bakterier

SKRÅ TAG
Med det skrå tag undgår du, at der samler sig støv på toppen af skabet, der normalt er vandret. Rengøringspersonalet
sparer tid og hygiejnen forbedres. Desuden sikrer det skrå tag,
at tasker, bøger og lignende ikke bliver glemt eller gemt. Den
skrå overflade kaster lokalets loftsbelysning tilbage i rummet,
som derved bliver bedre belyst.

Når en medarbejder bruger skabet
før og efter arbejdstid, vil der uden
tvivl følge bakterier med både fra
dagens arbejde og hjemmet, selv om
alle forholdsregler er fulgt. Tøj, hænder og ikke mindst
sko har været i kontakt med mange ting i løbet af dagen,
og efter fyraften har bakterierne frit spil til at udvikle sig
til en cocktail, der særligt er farlig i arbejdet med fødevarer og syge eller ældre mennesker.

Knagerækker

Dør med hængelåsebeslag

Paraply /håndklædeholder

Dør med kombinationslås

Vi tilbyder som de eneste i Danmark skabe, der er malet
både udvendigt og indvendigt med en bakteriehæmmende maling, som på 2 timer dræber 90 % af de bakterier, der sidder på skabets sider. Efter 18 timer er flere
end 99 % af bakterierne forsvundet. BioCote – en unik
patentbeskyttet lakering der nedbryder og forhindrer
mikroorganismers vækst.

HS Design

HS Design – når udseende
tæller lige så meget
som funktion
Få logo på jeres skabe, spændende detaljer og et væld
af farvemuligheder med HS Design.
For mange kunder er det en éngangsinvestering at købe
omklædnings- og garderobeskabe. Derfor tilbyder Hans
Schourup A/S også specielle og skræddersyede skabe, der er
ud over det sædvanlige.
Vil man, som en del af sin corporate identity, indrette med
specifikke farver, virksomhedslogo eller andet, så kan vi
tilbyde forskellige muligheder. Også omklædnings- og garderobeskabe i anderledes udformninger er tilgængelige i vores
store bagkatalog, der er målrettet kunder, der ønsker et særligt design.
FLERE FARVER
Vi tilbyder et væld af farver til flere anvendelsesområder uden
merpris. F.eks.:
Pastelfarver, som bidrager med en afslappende atmosfære
på hospitaler, i restauranter og i wellnesscentre.
Visuelt stærke farver, som giver et energisk indtryk til
industri, sportsfaciliteter, skoler og indkøbscentre. Vi har grå
skabe på lager som standard, og du kan vælge melllem grå
eller blå døre. (Grå RAL 7035 og Blå RAL 5012) Uanset hvilken farve du vælger, er skabenes lakering af høj kvalitet med
følgende kendetegn: høj slidstyrke med modstandsdygtighed
over for fugtig og tør varme samt modstandsdygtighed mod
ridser (hårdhedsgrad 3H).
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HS Design

SPAR PLADS MED Z-SKABE
Der er dobbelt så mange rum i
Z-skabe som i et standardskab.
Skabet leveres med en bøjlestang
og to plastkroge til ophæng i både
øvre og nedre sektion.

Ridecentret på Høveltevej i Birkerød har fået speciallakeret deres skabe i smukke røde, gule og orange farver. Perforeringen i døren er deres flotte logo som giver personlighed til
de nye skabe i ryttergårdens omklædningsrum.

Hør mere om
Hans Schourups
skabe på
tlf. 8614 6244
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Omklædnings- og
garderobeskabe fra
Hans Schourup A/S
HS BASIC
Grundmodeller til attraktive priser

HS FUNCTION
Skabe og garderober med specifikke formål

HS DESIGN
Når form og farve tæller

Hans Schourup A/S
info@hans-schourup.dk
CVR-nr. DK65835118
Tlf +45 8614 6244
Fax +45 8614 6274
www.hans-schourup.dk

Kontortid:
Mandag til torsdag 8.00 -16.00
Fredag 8.00 -15.30

