
Projekt- og 

licitationsafdelingen



Bygherrer har en krævende rolle med nye 
projekter, udvidelser og ombygninger. 
Det kan derfor være svært at fi nde den 
nødvendige tid til at fokusere på detaljerne 
i et lagersystem, en mezzanin, inventar, mv.

Uden indgående erfaring med indretning, 
kan det være en tidskrævende og frustre-
rende opgave.

Vi anerkender, at niveauet af bygningens design, 
krav til opbevaring, muligheder og regler kan 
være ukendt eller forvirrende for den projekte-
rende eller bydende, og derfor tilbyder vi vores 
kompetencer meget tidligt i projekteringsfasen 
for at fjerne denne b  yrde.

Hans Schourup tilbyder det største udvalg af op-
bevaringsløsninger i øjeblikket på markedet, fra 
drevne mobile systemer og statiske lagersyste-
mer til garderobeskabe og pallereoler, alle de-
signet og fremstillet af nogle af Europas førende 
leverandører.

Projekt og licitationsafdelingen 



Formålet 
Projekt-og licitationsafdelingen i Hans Schourup A/S har 
til formål at tilbyde kunder løsninger, som kræver særlige 
kompetencer inden for intralogistik.
Vi ønsker at tilbyde vores viden og løsning indenfor de 
kernekompetencer, virksomheden besidder på:

• Lagerindretning
• Mezzaniner
• Skillevægge/kontorer
• Pulterrum/depotrum
• Miljørigtig opbevaring
• Omklædning

Partnere 
 
Vi tilbyder os som samarbejdspartner indenfor de 
områder, hvor vi har den nødvendige viden og 
kompetence. Det har vi bevist igennem mange år og 
mange projekter.

Ved at dedikere medarbejdere, sikrer vi, at vore kunder 
har faste kontakter, idet vi er overbevist om, at relationer 
på sigt kan bidrage til fælles succes.

• Entreprenørvirksomheder
• Arkitekter
• Rådgivende ingeniørvirksomheder
• Bygherrer
• Projektledere
• Specialister indenfor intralogistik
 

Added value
 
Komplekse licitationer, hvori der indgår løsninger på 
opbevaring, er ofte store sager, hvor inventar og reoler 
beløbsmæssigt fylder væsentligt mindre end en bygnings- 
entreprise. 
 
Uanset forventer bygherren, at en entreprenør har fuld 
kontrol over systemer, teknik og beregninger.

Netop her vil vi være med til at gøre en forskel:

Vi har et markedsoverblik, der gør os i stand til at arbejde 
bredt med løsningerne. Vi er ikke afhængige af bestemte 
systemer eller løsninger, men kan frit vælge den pakke, 
der giver størst værdi i forhold til det aktuelle behov.

Du kan være sikret en kompetent rådgivning, og få 
leveret tilbud og beregning i de fleste, gængse formater, 
no-name, direkte til brug i den videre proces.

Vi arbejder hurtigt og effektivt, og du kan være sikker på 
at få et brugbart beslutningsgrundlag fra os.

Sådan arbejder vi bedst!
 



Lagerautomater
Beslutningen om at investere i en lagerautomat bunder 
ofte i et ønske om at reducere antallet af fejl og minimere 
omkostninger ved at opnå bedre lagerstyring, bedre or-
ganisering af lageret og øget produktivitet. Eller et behov 
for at opbevare flere varer på den samme plads.

I modsætning til andre hel- eller halvautomatiserede 
logistiksystemer som conveyors, indlagringssystemer og 
plukkesystemer, kan du implementere lagerautomater i din 
nuværende lagerløsning uden at ændre hele opsætnin-
gen. Du opnår samtidig kan du opnå betragtelige fordele 
som øget effektivitet, produktivitet og pladsbesparelse. 
 
En lagerautomat med WMS er dit digitale værktøj til at 
udnytte lagerpladsen ned til sidste centimeter.  
Der kan plukkes hurtigere og fejpluk minimeres.

Systemet kan styre hele dit lager – både varerne i 
lagerautomaten og varerne på reolerne.

Kernekompetencer



Robotter til intern transport 
De autonome mobilrobotter (AMR) udfører intern trans-
port og dataindsamling til lager og intralogistiske miljøer. 

Produkterne reducerer omkostningerne og forbedrer 
fl owet på lageret, effektivt og produktivt i forening med 
de ansatte. Kom hurtig fra start, uden brug for tidskræ-
vende serverinstallationer eller andet software, alt styres 
online.

Overvej robotter, hvis du kan genkende bare et par af 
disse forhold:

• Dine kunder og samarbejdspartnere stiller stadig stør-
re krav om hurtigere og billigere levering

• Antallet af ordrer via e-handel og leveringer på tværs 
af kanaler og til eksport stiger kraftigt

• Der er behov for at reducere mængden af opsliden-
de, manuelt arbejde, fordi medarbejdere skal være 
længere på arbejdsmarkedet

• Kravene til højere effektivitet, fl eksibilitet og større 
konkurrencekraft stiger konstant

• Produktionen bevæger sig i retning af små seriestør-
relser på tværs af et bredt produktmix

• Materialefl owet til og fra produktionslinjer skal være 
stadig mere fl eksibelt og præcist
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Lagerindretning
Specialløsninger indenfor intralogistik:
• Mobile reolanlæg
• Kompaktreol anlæg
• Push back / indskubsreoler
• Gennemløbsreoler
• Smalgangslagre
• Satellit løsninger

Vi har prøvet det før, vi kender udfordringerne, og vi kan 
synliggøre fordelene, således at entreprenøren/arkitekten 
let og enkelt kan implementere den rigtige løsning.
Der ligger mange års erfaring bag, og Hans Schourup A/S 
har arbejdet professionelt med løsningssalg og rådgivning 
siden 1981. Det giver sikkerhed og styrke i alle projektets 
faser. Tillid er noget, man gør sig fortjent til!



Kernekompetencer

Kompaktlagring
Mobile kompaktreoler giver en arealbesparelse på ca. 
50% eller en forøgelse af reolkapaciteten med næsten 
100%, fordi man sparer den store mængde køregange 
der er i et arkiv eller konventionelt lager.

Ved kun at give adgang til ét reolfag ad gangen kan et 
større antal varer rummes på et mindre areal. Med almin- 
delige arkivskabe eller reolopstillinger udnyttes generelt 
kun halvdelen af arealet, resten - den anden halvdel 
består af gangarealer.

Disse kompakte reoler bliver typisk brugt i meget små så 
om arkiv i kældre eller små lagerhaller samt meget om- 
kostningskrævende rum, typisk fryserum og koldlagre.

Vi tilbyder fl ere former for mobile reoler som alle giver en 
effektiv kompaktlagring
• Mobile pallereoler
• Mobile langspændsreoler
• Mobile grenreoler
• Manuelle samt el-drevne kompaktreoler
• Kompaktreoler i fl ere etager



Multi-tier - Reoler i flere etager
Med reoler i flere etager, udnyttes både kvadratmeter og 
kubikmeter optimalt.

Løsningen bygges af komponenter fra traditionelle reoler,  
med gennemgående stiger/gavle som benyttes til at bære 
gulvet. 

Der kan frit vælges mellem åbne eller lukkede endegavle, 
samt forskellige former for rygbeklædning.
Gulvet der udgør etageadskillelsen og gangarealerne, kan 
monteres med 38 mm spånpladegulv eller gitterristegulv i 
højden 2500 mm eller tilsvarende passende højde.

Vælg mellem forskellige systemer i op til 5-etager med 
reolhøjde på hele 12 meter.
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Mezzaniner
En mezzaninløsning udnytte den ledige lofthøjde og du 
får udvidet arealerne med en ekstra etage.

Som den førende leverandør af mezzaniner i Danmark, 
har vi en lang og bred erfaring fra utallige leverancer. 
Løsningen anvendes ofte som en udvidelse af lageret, en 
kombination med med et ekstra kontor, et showroom, en 
butiksudvidelse.   

Spidskompetence indenfor mezzaniner er:
• Special konstruktioner
• Hæftning i væg/loft
• Designede
• Mezzaniner med lange spænd
• Brandsikrede mezzaniner
• Attraktive standardløsninger med fast m2 pris

Vi laver beregning, tegning og pris til videre bearbejdning 
i en tilbudsproces. Vi kan afgive et prisoverslag indenfor 
48 timer
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Skabe, opbevaring - omklædning
Hos Hans Schourup A/S har vi valgt at tage udgangspunkt 
i kundens behov, når vi rådgiver i valg af skabe.

Udgangspunktet er, at vi skelner mellem:
• Skoler/institutioner
• Virksomheder/erhverv
• Sport
• Diverse løsninger

Vi har løsninger indenfor ovenstående kundegrupper, og 
vi differentierer endnu dybere, således at det skal blive 
endnu lettere at vælge sin skabskonfiguration:

Basic  
Løsninger, der klarer opgaven, uden at gå på kompromis 
med kvaliteten, med færre options i tilvalg
 
Function 
Løsninger, der kan noget mere end basic, og som har 
flere tilførte features eller funktioner 

Design 
Løsninger, hvor design og æstetik har fokus og man tilby-
des flere farvekombinationer

Bed om vores specialkatalog på skabe og omklædning,  
så finder vi den rigtige løsning til projektet.
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Skillevægge/kontorer
Rumopdeling med moduler

Hans Schourup A/S tilbyder løsninger, hvori der indgår 
modulært opbyggede rum. De kan enten være separate 
løsninger, i flere etager, eller i forbindelse med en mezza- 
ninløsning. Præfabrikerede moduler giver mulighed for at 
skabe nye kontorløsninger, hurtigt, fleksibelt og konkur- 
rencedygtigt.

Med elementer er det nemt og hurtigt at konstruere 
støjreducerede zoner på et lager og/eller i produktions-
områder.

Fordele:
• Moderne design
• Maksimal udsigt og overblik
• Effektiv rumudnyttelse
• Højeste kvalitet
• Nøglefærdigt byggeri
• Kan nemt udvides
• Individuelle farvekonfigurationer
• Flytbare løsninger
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Depot- og pulterrum
Gittervægge af trådnet er den ideelle løsning til opdeling 
af rum, når der er brug for sikker og fleksibel opbevaring.
Loftet, kælderen, depotet eller pulterrum omdannes til 
lyse rum med indbydende og stilrene linjer, hvortil der er 
let adgang, ventilation og overskuelig i tilfælde af brand. 

Model F: Populær standardudgave til normal opbevaring. 
 
Model FK: Ekstra kraftig rørkonstruktion.
 
Model FP: Lukket udgave med massive vægge,  
                til anonym opbevaring.
 
Er der brug for ekstra rustbeskyttelse, kan Model F og FK  
leveres med en overfladebehandling med den miljøvenlige 
primertype ZeroZinc fra Alesta®. 

Vi tilbyder dig:
• Gratis professionel rådgivning og hjælp til projektering.
• Konkurrencedygtige priser og hurtige tilbud
• Stort bagkatalog i tilfælde af krav om øget sikkerhed
• Omfattende tilbehørsprogram til eftermarkedssalg
• Løsninger til kollegier og ungdomsboliger
 
Vi laver beregning, tegning og pris til videre bearbejdning 
i en tilbudsproces.
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Specialløsning til kollegier og ungdomsboliger



En enkelt og funktionelt solid konstruktion, til cykler, 
affaldscontainere eller generelle opbevaring.
Materialerne er udvalgt med omhu og hensyn til det 
danske klima. 

Stellet fremstilles af EN-ISO stål i en høj kvalitet og alle 
komponenter er galvaniseret iht. EN ISO 1461:2009 som 
sikrer lang holdbarhed.

Tagplader er af 8 mm brudsikker og UV-beskyttet poly- 
carbonat, som lyset nemt kan trænge igennem. Styrken i 
pladerne sikrer at den kan holde til en snelast på 100kg/
m2

Cykelparkering
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Lovpligtigt eftersyn af lager 
Reoleftersyn bør indgå som en naturlig del af drift og 
vedligehold af materiel og udstyr. Sikkerheden omkring 
lagerreolerne er vigtig, og du bør betragte dine reoler 
som driftsmateriel på linje med trucks og vognparken. 
Reolerne udsættes for mange tons påvirkning, og et 
eftersyn nedsætter risikoen for sammenstyrtning.

Når du booker reoleftersyn hos os, får du et professionelt 
og uvildigt eftersyn, der lever op til alle gældende love, 
bekendtgørelser og standarder. 

Vores certificerede reolinspektør har mange års erfaring 
med reoleftersyn - både de årlige, lovpligtige eftersyn 
og de løbende eftersyn. Herudover tilbyder han råd og 
vejledning, så du får størst muligt udbytte af dine egne, 
interne eftersyn.
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Service - montage
Professionel montage af lagerindretning er et område 
som vi har beskæftiget os med siden grundlæggelsen af 
Hans Schourup A/S i 1981.

Derfor vil den kundskab og erfaring vi har på dette om- 
råde, sikre at vore kunder får den rigtige løsning.

Uanset om det drejer sig om nye installationer, ombyg-
ning eller fl ytning, kan det blive dyrt at anvende et fi rma 
som ikke har den rette fagkundskab.

Ved at anvende Hans Schourup A/S, får du montører med 
indgående kendskab til gældende normer og standarder.

Vi sørger for et forsvarligt og effektivt lager, i henhold til 
de sikkerhedsregler der er omtalt i Dansk Standard DS/EN 
15512 - 15620 - 15629 - 15635.
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Kontakt os og aftale et gratis møde på tlf. 86146244 
 
Christian Haldager 
Salgsdirektør

Hans Schourup A/S 
Sletvej 2D, 8310 Tranbjerg  

www.hans-schourup.dk 
info@hans-schourup.dk


