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Límtré Vírnet ehf. býður 
upp á bílskúrshurðir sam-
settar á Íslandi. Um er að 

ræða hefðbundnar f leka hurðir 
sem ganga upp og inn í  brautum. 
Efnið í hurðirnar kemur frá 
Amarr Garage Doors í Banda-
ríkjunum. „Í verksmiðju okkar í 
Borgarnesi er efnið í hverja hurð 
valið saman og sniðið að þeim 
bílskúrsdyrum sem hurðin á að 
loka,“ segir Einar Óskarsson hjá 
Límtré Vírnet ehf.

Hurðirnar eru settar saman 
úr nokkrum flekum sem eru 36 
millimetra þykkir. Ytra og innra 
byrði er byggt úr galvaníseruðu 
og lituðu stáli með polystyrene-
einangrun á milli. Hægt er að fá 
þrjár gerðir glugga í hurðirnar 
og lit að eigin vali eftir RAL-lita-

kerfinu en staðallitur hurðanna 
er hvítur. 

Afgreiðslutími er stuttur eða frá 
fjórum og upp í tíu daga, allt eftir 
gerð og umfangi hverrar  pöntunar. 
„Með hurðunum eigum við svo 
mótordrif frá MHouse á Ítalíu. 
Þau eru framleidd með öryggi, 
 endingu og gæði í huga og fylgja 
tvær fjarstýringar hverju drifi.“ 

Límtré Vírnet er einnig með 
stærri iðnaðarhurðir frá Lindab í 
Danmörku sem eru sér smíðaðar 
fyrir hvert hurðargat. „Hægt er að 
fá þær með gluggum og göngu-
hurð eftir óskum hvers og eins. 
Hurðirnar henta vel fyrir stærri 
sem smærri iðnaðarhús ásamt 
landbúnaðarbygging um þar 
sem kröfur eru gerðar til styrks, 
 öryggis og áreiðanleika.

Gæðahurðir 
á methraða
Límtré Vírnet ehf. starfrækir samsetningarverksmiðju 
í Borgarnesi þar sem bílskúrshurðir eru sérsniðnar 
eftir pöntun á methraða. 

Hægt er að fá hurðir frá Límtré Vírnet í mörgum litum og stærðum og val er milli þriggja 
gluggategunda.  

Allt of mörgum hættir til að líta 
á bílskúra sem hentug og stór 
geymslupláss fyrir ýmsa mis-

gagnlega hluti sem oft verða aldrei 
notaðir aftur. Ef fjölskyldumeð-
limir vilja ekki henda gömlum 
munum eða húsgögnum lenda þeir 
 gjarnan inni í bílskúr þar til einhver 
vill mögulega nýta við komandi hlut 
síðar. Sjaldan gerist það og því eru 
bílskúrar oft fullir af ónýtu drasli 
eða hlutum sem enginn mun nota. 
Bílskúra er hins vegar hægt að nýta 
til margra betri og skemmtilegri 
hluta eins og listinn hér gefur til 
kynna. 

Leikherbergi fjölskyldunnar
Bílskúr er auðveldlega hægt að 
breyta í skemmtilegt leikherbergi 
fyrir alla fjölskylduna. Biljarðborð 
og borðtennisborð henta sérstaklega 

vel í bílskúrinn enda plássfrek. Hægt 
er að hengja píluspjaldið upp á vegg 
og finna dúk fyrir breik dansarann 
í fjölskyldunni. Ef aukasjónvarp er 
til staðar má tengja það við leikja-
tölvuna og stilla styrkinn hátt. Síðan 
má innrétta hluta bílskúrsins fyrir 
leikskólabörnin og útbúa leikhorn. 
Golfarar geta æft púttið og bolta-
fólkið getur æft knattrak og  spyrnur. 
Góður sófi skemmir ekki fyrir og 
borð og stólar þjóna pókerspilurum 
og öðru spilafólki á öllum aldri.

Heimaskrifstofa
Þeir sem stunda eigin atvinnurekstur 
eða vinna mikið heima fyrir ættu að 
íhuga þann kost að koma fyrir góðri 
vinnuaðstöðu í bílskúrnum. Það er 
ekki nauðsynlegt að leggja allan 
skúrinn undir slíka aðstöðu en það 
fer auðvitað eftir starfsemi viðkom-
andi fyrirtækis eða starfi þess sem 
nýtir sér aðstöðuna. Yfirleitt dugir 
að hafa gott borð og stól, tengingar 
fyrir tölvu og nokkrar hillur. Krass-
tafla, mjúkur sófi, tímaritakarfa 
hjálpa líka oft til og ekki má gleyma 
kaffikönnu og litlum ísskáp til að 
næra líkama og sál. Ef við á er einnig 
hægt að nýta bílskúrinn undir lager 
atvinnu rekstursins.

Líkamsrækt í skúrnum 
Nú er hægt að draga hlaupahjólið 
út í skúr og sækja sippu bandið og 
lóðin. Það er mjög einfalt að breyta 
bílskúrnum í litla og einfalda lík-
amsræktarstöð. Hægt er að stunda 
leikfimi með aðstoð sjónvarps eða 
útvarps, sippa undir  dúndrandi 
tónlist og lyfta lóðum. Ef fjöl-
skyldumeðlimir eiga hjólabretti, 
æfingastöðvar og handlóð er skúr-
inn rétti staðurinn.  Kosturinn við 

slíka líkamsræktarstöð er að allir 
fjölskyldumeðlimir geta tekið þátt 
og svitnað saman. Framtakssamir 
bílskúrseigendur geta síðan útbúið 
sturtuklefa í skúrnum og þá er allt 
til reiðu.

Bílskúrsböndin 
Margir vinsælar hljómsveitir (og 
óþekktar reyndar líka) hófu tón-
listar feril sinn í bílskúrnum enda 
yfirleitt afar hentugt æfingarhús-

næði ef nágrannarnir eru sæmi-
lega skilningsríkir. Ef gluggar eru á 
bílskúrnum þykir sjálfsögð  kurteisi 
að hylja þá með hljóðdeyfandi hlut-
um eins og dýnum eða koddum. 
Upprennandi tónlistar stjörnur 
þurfa auðvitað sófa og lítinn ísskáp 
undir léttar veitingar sem örva 
sköpunar gleðina. Svo er alltaf stutt 
í ís skápinn heima ef hljómsveitar-
meðlimir eru mjög svangir og ís-
skápurinn í skúrnum er tómur. 

Góður bílskúr getur stækkað íbúðina
Margir bílskúrar nýtast illa og eru oft fullir af gömlu drasli. Með smá hugmyndaflugi og vinnu má breyta skítugum bílskúr fullum 
af drasli í gagnlega framlengingu af íbúðarhúsnæðinu.
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Disney
Í um 45 mín-

útna fjarlægð 
frá Disney-

landinu í 
 Anaheim í 

 Kaliforníu 
er húsið þar 

sem Walt Disney-fyrirtækið 
hóf starfsemi sína. Árið 1923 var húsið 
í eigu frænda Walts Disney. Walt og 
 bróðir hans Roy fluttu inn til hans og 
settu upp fyrsta Disney-stúdíóið í litlum 
bílskúr úti í garði.

Google
Stanford-útskriftarnemarnir Larry Page 
og Sergey Brin stofnuðu fyrirtæki sem nú 
er þekkt sem Google í bílskúr Susan Woj-
cicki í september 1998. Þegar starfsemin 

var farin að trufla lærdóminn reyndu 
þeir að selja reksturinn til Excite fyrir 
eina milljón dala. Excite hafnaði boð-
inu og sér líklega eftir því í dag.

Amazon
Jeff Bezos stofnaði Amazon.com árið 1994 
sem bókabúð á netinu. Á þeim tíma fór öll 
starfsemin fram í bílskúr hans í Bellevue 
í Washington. Hann seldi fyrstu bókina 
í júlí 1995 og er í dag heimsins stærsti 
smásali á netinu.

Apple
Árið 1976 stofnuðu þeir Steve Jobs og 
Steve Wozniak, þá 21 og 26 ára að aldri, 
fyrirtækið Apple. Þeir seldu fimmtíu 
Apple I tölvur úr smiðju Wozniaks til 
smásala fyrir 500 dollara stykkið. Jobs 
keypti þá hluti sem til þurfti og svo 
smíðuðu þeir tölvurnar í sameiningu í 
bílskúr í Cuperton í Kaliforníu. Vinnan 
tók þrjátíu daga.

Stórfyrirtæki sem byrjuðu í bílskúr
Mörg heimsfræg risafyrirtæki voru smá í sniðum á upphafsárum sínum. Þá hófu sum þeirra starfsemi sína í bílskúrum. Hér gefur að 
líta átta þeirra.

Harley Davidson
Árið 1901 teiknaði hinn 21 árs gamli Willi-
am S. Harley uppdrátt að gerð lítils mót-
ors til að knýja áfram reiðhjól. Á næstu 
 tveimur árum byggði Harley ásamt æsku-
vini sínum, Arthur Davidson, mótorhjól í 
skúr vinar síns í Milwaukee í Wisconsin. 
Fyrirtækið Harley Davidson var formlega 
stofnað 1903.

Hewlett-Packard
Árið 1939 stofnuðu Bill Hewlett og Dave 
Packard fyrirtækið HP í bílskúr Pack-
ards í Palo Alto í Kaliforníu. Einn fyrsti 
viðskiptavinur þeirra var Walt Disney. 
Þessi bílskúr er einnig þekktur sem 
fæðingarstaður Silicon Valley eða Kísil-
dalsins.

Lotus
Árið 1948 byggði 
hinn tvítugi 
Anthony Colin 
Bruce Chapman 
fyrsta Lotus- 
kappakstursbílinn 
í gripahúsi í norður-
hluta Lundúna. 

Mattel
Harold „Matt“ Matson og 
Elliot Handler stofnuðu 
Mattel í bílskúr í Suður-
Kaliforníu árið 1945. Þá 
sérhæfðu þeir sig í 
gerð myndaramma. 
Úr afgöngum bjuggu 
þeir til dúkku-
hús sem brátt 
seldust betur 
en  rammarnir 
og því fóru þeir að 
einbeita sér að 
leikfangagerð.

Bílskúrshurðir fyrir íslenskar aðstæður

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Héðinshurðir eru glæsilegar og endingar-
góðar bílskúrshurðir sem hafa sannað sig 
í rysjóttu íslensku veðurfari. Gerðar úr 
galvanhúðuðu stáli með þykkri einang-
run, þola mikið vindálag og kulda. 

Fyrsta flokks viðhalds- 
og varahlutaþjónusta. 

Ítarlegar leiðbeiningar 
um uppsetningu fylgja.
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HVERNIG HALDA Á 
BÍLSKÚRSSÖLU
Bílskúrssala er bráðsniðug leið 
til að losna við dót sem er löngu 
hætt að koma að gagni en tekur 
dýrmætt pláss. 
■ Safnaðu saman öllu dóti sem 
má missa sín. 
■ Gerðu lista yfir alla hlutina sem 
á að selja og merktu verðin inn 
á listann. Þumalputtareglan er 
að verðið sé um einn fjórði af því 
sem þú keyptir hlutinn á á sínum 
tíma eða minna.
■ Búðu til verðmiða í skærum 
litum.
■ Ákveddu dagsetninguna. 
■ Auglýstu söluna. Gakktu í hús 
með auglýsingar og notaðu 
Facebook. 
■ Lagaðu aðeins til í bílskúrnum.
■ Settu upp skilti fyrir utan 
nokkrum dögum fyrr.
■ Vertu með næga skiptimynt ef 
þú leigir þér ekki hreinlega posa.
■ Komdu þér í sölugírinn og 
vertu tilbúinn til að koma til móts 
við prúttara.
■ Bjóddu tilboð í lok dags til að 
losna við það síðasta.
■ Taktu niður skiltin og hreinsaðu 
til eftir daginn.
Heimild: wikihow.com

OPNAST OG LOKAST 
AÐ VILD
Sjálfvirkir bílskúrshurðaopn-
arar eru þarfaþing. Með einum 
smelli á fjarstýringuna opnast eða 
lokast þung bílskúrshurðin og 
forðar þannig fólki frá klemmdum 
fingrum.
Fyrsti rafknúni bílskúrhurða-
opnarinn var fundinn upp af C.G. 
 Johnson árið 1926 í Hartford 
í Indianaríki í Bandaríkjunum. 
Vinsældir slíkra bílskúrshurðaopn-
ara voru þó litlar í upphafi. Það var 
ekki fyrr en eftir fyrri heimstyrjöld-
ina sem slík tól fóru að vekja 
athygli. Bílskúrshurðaopnarar frá 
fyrirtækinu Era Meter í Chicago 
voru þar fremstir í flokki. Hurðirnar 
voru þá opnaðar með lyklaborði 
sem staðsett var á stólpa við enda 
heimreiðarinnar eða með takka 
á vegg bílskúrsins. Fjarstýringar 
komu síðan á markað töluvert 
seinna, eða fyrst árið 1984.
Ólíkt því sem margir halda þá 
sér rafknúni opnarinn ekki um 
að lyfta og loka bílskúrshurðinni. 
Þess í stað sjá stífir járngormar 
um erfiðið en rafmótorinn 
stjórnar því hversu mikið hurðin 
opnast eða lokast. 

ÖRYGGI Í KRINGUM BÍLSKÚRSHURÐIR
Mikilvægt er að huga vel að 
öryggisatriðum vegna bílskúrs-
hurða sem ýmist eru búnar vél-
búnaði til að opna eða ekki.
Að hanga í hurð sem er á upp-
leið getur verið skemmtilegur 
leikur sem snarlega umbreytist í 
hræðilegt slys. Í Bandaríkjunum 
má rekja mörg slys til þess að 
krakkar hafa verið að hanga eða 
klifra í hurðum á ferð með þeim 
afleiðingum að þau klemma sig. 
Á mörgum hurðum eru rifur sem 
auðvelt er að festa fingur í.  

Sleðarnir sem hurðarnar renna 
á eru einnig varhugaverðir og 
auðvelt að gleyma sér og grípa 
um þá þegar hurðin er á ferð og 
klemma sig. Samkvæmt tölfræði 
frá Bandaríkjunum verða flest 
slys á höndum og fingrum þegar 
fólk festir eða klemmir sig fast 
á bílskúrshurð. Að verða undir 
hurð getur líka verið hættulegt, 
sérstaklega þegar um lítil börn 
er að ræða. Hurðir án mótor-
drifs geta auðveldlega runnið af 
miklum þunga ofan á fólk.

Sumar hurðir eru með 
klemmuvörn eða flekum þar 
sem ekkert bil myndast milli 
flekanna þegar þeir fara upp og 
niður. Þannig er ómögulegt að 
festast þar á milli. 
Ráðlagt er að huga vel að 
öryggisatriðum áður en hurð er 
keypt. Eins er nauðsynlegt að 
brýna fyrir börnum öryggisat-
riði í kringum bílskúrshurðir og 
mögulegar afleiðingar óvar-
legrar umgengni.

Philip Kotler er í boði:

Iceland 
Business 
Forum kynnir:
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kynnir:

Philip Kotler
Heilsdags námskeið með föður nútíma markaðsfræði

Marketing 3.0
Values Driven Marketing

Markaðssetning fyrir stærri og smærri fyrirtæki

Arðsemi Ávöxtun Sjálfbærni

Tilboð í forsölu 69.900.-
Fullt verð 99.900.-
Gildir til og með 31.janúar 2013
Takmarkað magn miða í boði
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