
INVITASJON TIL PRESSEÅPNING: TORSDAG 12 MARS, TO TIMER FØR PUBLIKUM ELLERS 

INVITERES PRESSEN  TIL ÅPNING AV SKÒGR. GOD MAT OG DRIKKE,  TILGJENGELIG 

BILLEDMATERIELL, VAREPRØVER, BROSJYRER, SPØRSMÅL BESVARES. 

PRESSEMELDING: Nytt konsept for parkett, flis, betong, tepper, panel og interiør. ”Skògr” 

åpner dørene i Drammensveien 130 på Skøyen 

12 mars åpner en spennende ny butikk på Skøyen. I flotte lokaler og med erfaring fra mange 

år i bygge bransjen åpner SKÒGR med ett helt nytt konsept. I tillegg til rådgivere med 

bakgrunn som gulvslipere, gulvleggere, og håndverkere med over 20 års erfaring finner du: 

PARKETT – HELTREGULV – FLIS – NATURSTEIN – BETONG – PANEL – TEPPER - INTERIØR  

Hos SKÒGR er det i inspirerende omgivelser anledning til å legge de ulike materialene opp 

mot hverandre, og finne en palett som fungerer til ethvert prosjekt. Legg til materialer og 

møbler du ikke finner andre steder og grunnlaget for ett resultat utenom det vanlige er klart. 

Med egne installatører og gode underleverandører kan alle materialer leveres ferdig 

montert. SKÒGR tilbyr løsninger for private hjem, hytter, hotell, restaurant og offentlige 

miljøer. 

Vår visjon for butikken er: 

- Å skape ett unikt miljø hvor prosessen med å innrede overflatene skal være 

inspirerende, løsningsorientert, hyggelig, og tillitsvekkende.  

SKÒGR deler lokaler med Palma Interiør, og har i samarbeid med Scenario Interiørarkitekter 

jobbet hardt for å lage ett skikkelig gjennomført miljø i butikken. Vi mener resultatet taler 

for seg selv, og gleder oss til å ta imot alle til en hyggelig åpningsfest. 

Velkommen!! 
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Fakta om ”SKÒGR” 

- SKÒGR AS, Drammensveien 130 – 0277 Oslo 

- Daglig leder/ kontaktperson parkett: Magnus Johansen – 95 77 12 33 

- Prosjektleder/ kontaktperson flis og panel: Per Arne Grøndal – 99 52 73 33 

- Etablert av Norges Ledende slipe og vedlikeholds firma Norsk Gulvservice AS. Over 70 

fargenyanser for slipte flater utstilt i butikken 

- Tegnet av Scenario Interiørarkitekter AS 

- Deler lokaler med «Palma Interiør» 

- «Team Skògr» - Konstellasjon av egne og anbefalte underleverandører til fagmessig 

installasjon av alle produkter 

- Leverandør av en rekke spesialprodukter i betong (benkeplate, vask, 

blomsterkrukker, barkrakker, speil, og mer). 

- Leverandør av verdens mest miljøvennlige parkett 

- Leverandør av ferdig monterte mønster og heltregulv, spesialister på sliping, beis/ 

innfarging, og behandling av tregulv 

- Leverandør av fantastisk utvalg flis, betong, og naturstein 

- Leverandør av unikt utvalg panel og spesialpanel 

- Leverandør av spennende utvalg spesial produkter: Badekar i Bambus, antikk 

låveplank, betong benkeplate, betong vask, bambus vask, tregulv i dusjen, fliser av 

tre, antikk eik plank…. 

 

 

 

 

 

 

 


