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SOM DU ÄR 
Vi har aldrig satt etiketter på människor. Eller delat in människor i grupper.
För oss finns bara människor.
Var och en med egna tankar, upplevelser och inte minst egna värderingar.
Precis som du.
Därför hittar du inga nischade cyklar som ”är gjorda för dig som tycker si eller så” hos oss.
Vi gör helt enkelt vanliga cyklar. Ovanligt vanliga cyklar, alla tillverkade här hos oss i Skeppshult.
Cyklar som tillsammans med dig ”får liv” och blir egna. 
Traditionella cyklar eller elcyklar, vi har både och. Det är du som väljer.
Alldeles oavsett, välkommen hem till oss på Skeppshultcykeln. Precis som du är.
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SOM DU ÄR
”Vi gör choklad i dess renaste form, från den råa bönan till färdig choklad. Bara kakaobönor och råsocker, inget annat. Det är fantastiskt 
att få göra något från grunden, som både smakar gott och är gott för kroppen.
Vi brinner för hantverket, hela kedjan, från att hantera bönorna till att packa den färdiga chokladen… vi formger till och med förpackningar-
na själva. Det finns något vackert och fint i hela processen. Slutresultatet blir så mycket mer genuint när det är gjort med kärlek 
från handen”.

Johan och Kristin, 
Storm & Bille chokladfabrik, Göteborg 5
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Nova Premium, Ull
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Smile, Blad matt
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SOM DU ÄR 
”Jag är en observatör. Jag har haft möjligheten att bo i många olika städer; New York, London, Hong Kong, 
Tokyo och Stockholm, som jag bor i nu. Jag har sett många olika kulturer, upptäckt och utforskat olika 
städer och stadsdelar på cykel. Sett många olika typer av människor… olika personligheter. Det har säkert 
format mig till den jag är.
Jag gillar att blanda saker…  gärna en salig blandning som får människor att tänka till. Vackra saker, ofta 
använda, som är gjorda med tanke, med hög kvalitet.  Filosofin är helt enkelt att köpa något väldigt bra och 
använda det väldigt länge. Alldeles oavsett om det gäller kläder, skor eller en cykel.

Erik, från världen om värden
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Stil Premium, Ull



13



14

SOM DU ÄR 
Jag är född i Vietnam och har bott i Sverige i trettio år. Totalt har jag 
varit tjugofem år på Skeppshultcykeln. Jag har jobbat med nästan alla 
delar här på fabriken, de flesta moment när en cykel blir till.
Mitt allra första jobb var på lackeringen… sedan har det rullat på… det 
är verkligen kul med omväxling. 
Hantverket, att få jobba med händerna är nog det jag gillar allra mest 
och det finns ju här hos oss.”

Le, cykelhantverkare, Skeppshult
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Favorit El, Himmel matt
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SOM DU ÄR 
”Vi behöver handla saker med hög kvalitet… saker som håller riktigt länge, 
som kan gå vidare till en annan person. Det är så vi behöver tänka framöver.
Jag letar ständigt efter saker som är på riktigt, gärna second hand, som redan 
haft ett liv. Bra saker blir ofta finare ju mer de används, när någon tärt på det. 
Att hitta mixen, det som är jag, det är lite av grejen.
Det finns verkligen något härligt med att saker man handlar sedan slussas vidare 
till andra personer. 

Anna, återbrukare på riktigt
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Natur, Vår
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SOM DU ÄR 
”För mig handlar det mycket om en hel känsla. Omsorgen i 
själva tillverkningen. Att sakerna är gjorda på riktigt. 
Och givetvis också om designen… formen och uttrycket.
Att samla på välgjorda och vackra saker sätter mitt liv i 
perspektiv. Ofta är jag inte den första ägaren, utan cykeln, 
bilen, trummorna eller klockan har tillverkats tillbaka i 
tiden och använts av många, vilket ger en historia som 
känns i varje enskild detalj. Förhoppningsvis kommer 
någon att använda sakerna efter mig. Vet inte om man kan 
säga att jag samlar på perspektiv?”

Göran, samlare av perspektiv (och vackra saker).
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Favorit El, Jesper Ståhl
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SOM DU ÄR 
”Från början skrattade vi åt den… idén vi hade; att få bjuda 
hem folk och visa vad vi gör… kanske få bjuda på något gott. 
Och bara få göra det ibland. Det var knasigt. Men någonstans 
har det ändå byggts upp och blivit verklighet. 
Nu står vi här och jag är fullkomligt lugn, vilket inte är likt 
mig. Det kommer att bli bra och blir det inte bra, så blir det 
bra ändå, för vi vågade följa drömmen och våra känslor. Och vi 
har redan njutit så mycket av förberedelserna.
Det handlar i grunden om hållbarhet och att få göra saker 
själv, hitta det egna uttrycket. Och att göra människor glada 
genom upplevelser i det lilla sammanhanget, det är där allt 
börjar.

Jennie,
Lustigkulle; Mat, konst & upplevelser, Tranemo
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SOM DU ÄR 
”I livet har man någon sorts aning vad man vill. För mig handlar det om att materialisera den.
Jag hoppar mellan olika saker; målar, skulpterar, jobbar med trä… skriver. Just för stunden 
handlar mycket om Lustigkulle.
Det här är processer som tar tid och måste få ta tid… det handlar om kvalitet. Kvalitet är 
någons sorts omtanke.
Världen skulle kanske bli lite bättre, om vi gjorde lite mindre saker lite långsammare och
tog tillvara på allt lite mer”.

Tommy, 
Lustigkulle; Mat, konst & upplevelser, Tranemo 
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Natur Land, Schack matt



CYKLARNA
Ovanligt vanliga cyklar.
Cyklar som passar nästan överallt, varsomhelst och närsomhelst. Gjorda för vår, sommar, men också 
höst och vinter.
Tillverkade på riktigt i vår egen fabrik här i Skeppshult.
Ramen, hjärtat i cykeln gör vi givetvis också själva. I stål, höghållfast stål, som väger betydligt mindre 
än traditionellt stål. Som i sin tur betyder att våra cyklar är lika lätta, eller i många fall, till och med 
lättare än många cyklar gjorda i aluminium. Men det riktigt intressanta är ändå den långsiktiga 
miljöaspekten. Att framställa stål kräver mycket mindre energi än att framställa aluminium. Stål är 
också betydligt mindre energikrävande att återvinna.
En rakt igenom bra ekvation med andra ord.
Om du bläddrar vidare hittar du alla våra cyklar (om du vänder uppslag/swipar kan du först läsa om 
vår syn på hantverk och teknik).
All teknisk fakta hittar du på vår hemsida; www.skeppshult.se. Här hittar du även en hel del annat kul.
Kul är också att du är intresserad av en cykel från oss (hoppas att du hittar vad du söker).
Alldeles oavsett, välkommen hem till oss på Skeppshultcykeln.
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HANTVERKET. 
OCH TEKNIKEN.
Vi gör alla våra cyklar här i Skeppshult. Ingen annanstans.
In kommer sex meter långa stålrör (höghållfast stål). Ut kommer färdiga cyklar.
Vi älskar hantverk. Där det behövs och där det gör skillnad.
Vi har ingen romantisk syn på att hantverk ”alltid är bäst”. Utan nödvändig teknik skulle vi inte 
kunna göra riktigt bra cyklar, så är det bara.
Vi svetsar fortfarande en hel del för hand. Randar cykelskärmar, ekrar hjul, monterar för att nämna 
några andra delar.
Vi släpper aldrig en cykel utan att den är synad av en människa, en av våra cykelhantverkare.
Samtidigt har vi en helt ny automatisk rörlaser (vår största investering någonsin) som gör massor av 
olika moment när vi kapar och fogbereder stålet till våra ramar. Allt för att de ska hålla så hög och 
jämn kvalitet som möjligt. 
Vi lackar i vår automatiska och helt slutna pulverlackeringsanläggning. Vi skulle aldrig drömma 
om att stå i en sprutbox och måla våra ramar, gafflar, skärmar med mera. Det håller inte, varken 
för miljön, resultatet eller för oss som jobbar här.
Hantverk.
Och teknik.
Tillsammans, på plats här i Skeppshult. 
Allt sammanfattat i vårt alldeles egna begrepp; GJORDNÄRA®
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                FAVORIT EL, JESPER STÅHL
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FAVORIT EL, JESPER STÅHL. Ibland kan vi inte låta bli att göra något fullt ut (det är 
ju så när man som vi har en hel fabrik själva, där vi kan testa och laborera). Vi bad Jesper 
Ståhl, flerfaldigt belönad designer, att formge sin version av Favorit El. Resultatet ser du 
här. Definitivt en favorit bland alla våra Favoriter! Tekniken då? Försedd med bara det 
bästa. Drivpaket (top-of-the-line) från Shimano. Skivbromsar både bak och fram. Sadel 
och handtag från Brooks. Kolla även alla detaljer (bland annat ringklockan). 
Favoriternas Favorit.

HERR

HERR. Ramhöjd 53 cm. 5 - växlad. (art.nr 2813-0547-2113-66).
Basfakta: 5 växlar, Di2, skivbroms bak och fram, lås, LED fram från drivenheten/LED bak, ställbar styrstam, korg.

ELCYKLAR
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3-66 Oliv matt



                PRO EL
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ELCYKLAR
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PRO EL. Det kanske låter kaxigt; men om du är på jakt efter en riktigt, riktigt bra elcykel. 
Då är det PRO du ska välja. PRO har Shimanos absolut bästa drivpaket (motor och batteri) med en hel 
liten datorskärm på styret (lugn, du kan köra allt automatiskt också). Trots all teknik är den verkligen kul, 
det är fortfarande en cykel. ”The elcykel” om vi får säga det själva.

DAM

HERR

DAM. Ramhöjd 53 cm. 5 - växlad. (art.nr 2813-0546-2102-26). 
HERR. Ramhöjd 53 cm. 5 - växlad. (art.nr 2813-0547-2102-26). Ramhöjd 58 cm. 5 - växlad. (art.nr 2813-0548-2102-26).
Basfakta: 5 växlar Di2, skivbroms bak och fram, lås, LED fram från drivenheten/LED bak, ställbar styrstam.

2-26 Granit

2-26 Granit



                NOVA EL
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NOVA EL. Här är den; Nova El. Elcykeln som passar nästan i vilka sammanhang som helst.
Motor och batteri från Shimano. Du bromsar på ovanligt vanligt vis = fotbroms bak och 
rullbroms fram. En ovanligt vanlig elcykel.

2-27 Ull

DAM. Ramhöjd 53 cm. 7 - växlad. (art.nr 2806-0749-210x-xx).  
Basfakta: 7 växlar, fotbroms bak, rullbroms fram, lås, navdynamo LED fram/LED bak, ställbar styrstam, korg.

ELCYKLAR

41

6-51 Rosé

5-83 Flamröd DAM

ELCYKLAR

7-70 Spegelsvart



                NOVA SPORT EL
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NOVA SPORT EL. En Nova El i sportförpackning. Det betyder bland annat 
lite aktivare körställning, sportigare sadel och mittmonterat batteri (på ramen 
istället för pakethållaren). Dessutom i en egen och ”sportigare färgskala”.

7-76 Schack matt

5-41 Smultron matt 6-37 Mahogny matt DAM

DAM. Ramhöjd 53 cm. 5 - växlad. (art.nr 2813-0549-210x-xx).
Ramhöjd 53 cm. 7 - växlad. (art.nr 2813-0749-210x-xx).    
Basfakta:  5 växlar Di2 eller 7 växlar vrid, fotbroms bak, skivbroms fram, lås, LED fram från drivenheten/LED bak, ställbar styrstam, korg.

ELCYKLAR
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9-25 Flash blue



                STIL EL
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STIL EL. Självklar och tillbakalutad. Klassisk i sin design = tar inte all plats. 
Stil helt enkelt. Drivpaket från Shimano, klassisk fotbroms bak och rullbroms 
fram. En ovanligt vanlig elcykel, som håller ur alla perspektiv. 
Både i kvalitet och form.

7-70 Spegelsvart 2-24 Ull matt HERR

HERR. Ramhöjd 58 cm. 7 - växlad. (art.nr 2806-0708-210x-xx).
Basfakta: 7 växlar, fotbroms bak, rullbroms fram, LED fram från drivenheten/LED bak, ställbar styrstam, korg.

ELCYKLAR
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               FAVORIT EL
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FAVORIT EL. Om du vill ha en Favorit, men känner att du vill ha ”lite extra 
hjälp då och då” (även om Favorit kvalar in som en av de absolut lättaste 
standardcyklarna på marknaden).
Då är Favorit El rätt cykel.
.

DAM. Ramhöjd 53 cm. 7 - växlad. (art.nr 2812-0746-210x-xx).
HERR. Ramhöjd 55 cm. 7 - växlad. (art.nr 2812-0747-210x-xx).
Basfakta: 7 växlar, fotbroms bak, skivbroms fram, lås, LED fram från drivenheten/LED bak, ställbar styrstam, korg.

ELCYKLAR
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2-20 Silke matt

2-20 Silke matt

3-53 Cypress matt 

3-53 Cypress matt 

5-30 Eld matt

5-30 Eld matt

9-19 Himmel matt

DAM

HERR

9-19 Himmel matt



                FAV O R I T 
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2-19 Silke 

2-19 Silke 5-29 Eld 9-17 Himmel

3-52 Cypress 5-29 Eld

3-52 Cypress

FAVORIT. Från början en transportcykel från sent sjuttiotal som vi hade i fabriken. 
Varsamt förfinad, utan att tappa den ursprungliga själen. Den lätta känslan, varukorgen 
där man kan stoppa allt från rygga till mobil och nycklar. Ren, enkel och avskalad, utan 
en massa ”utanpåverk”.  Den bara är. 

DAM. Ramhöjd 53 cm. 7 - växlad. (art.nr 2812-0726-210x-xx). 
HERR. Ramhöjd 55 cm. 7 - växlad. (art.nr 2812-0727-210x-xx).
Basfakta: 7 växlar, fotbroms bak, skivbroms fram, lås, batteribelysning LED fram/LED bak, korg.

TRADITIONELLA CYKLAR

49

DAM

HERR9-17 Himmel



                FAV O R I T  S P O R T
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FAVORIT SPORT. En lite sportigare Favorit, men ändå med samma 
grundkänsla som vanliga Favorit. Lättheten och den rena designen.
Favorit Sport har fler växlar, skivbromsar både bak och fram. Sadel och 
handtag från Brooks. Färgskalan går helt i matt (vi är själva riktigt svaga 
för färgen Silke matt).

DAM. Ramhöjd 53 cm. 9 - växlad. (art.nr 2811-0926-210x-xx).
HERR. Ramhöjd 55 cm. 9 - växlad. (art.nr 2811-0927-210x-xx).
Basfakta: 9 växlar, skivbroms bak och fram, lås, batteribelysning LED fram/LED bak, korg.

TRADITIONELLA CYKLAR
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2-20 Silke matt 

2-20 Silke matt 5-30 Eld matt

3-53 Cypress matt 5-30 Eld matt 9-19 Himmel matt

3-53 Cypress matt DAM

HERR

 9-19 Himmel matt



                 FAV O R I T  L A N D
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FAVORIT LAND. Favorit Land är en rakt igenom egen cykel. Egen, därför att den 
inte platsar i någon kategori. Det är en ”på-landet-cykel” som samtidigt funkar i stan. 
KUL oavsett var du använder den. En Favorit, strippad på allt onödigt (utom korgen, 
den rör vi aldrig). Vi har lagt till skivbromsar både bak och fram. Bytt till graveldäck, 
bytt handtag och sadel. Sammantaget, en helt ny och egen cykel. 

 
HERR. Ramhöjd 55 cm. 9 - växlad. (art.nr 2711-0927-2103-66).
Basfakta: 9 växlar, skivbroms fram och bak, lås, ställbar styrstam, korg.

TRADITIONELLA CYKLAR

3-66 Oliv matt

53

HERR



                NOVA PREMIUM
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5-83 Flamröd

NOVA PREMIUM. Världens bästa ovanligt vanliga cykel. Nu när precis allt 
ska kategoriseras, så utgör Nova ett lysande undantag. Det här är cykeln som 
nästan ber om att användas varje dag. Och då inte för något speciellt ändamål, 
utan den funkar nästan överallt och när som helst. 
En ovanlig vanlig cykel med premiumutrustning.

DAM. Ramhöjd 47 cm. 7 - växlad. (art.nr 2806-0791-211x-xx). Ramhöjd 53 cm. 7 - växlad. (art.nr 2806-0792-211x-xx). 
Basfakta: 7 växlar, fotbroms bak, rullbroms fram, lås, navdynamo LED fram/LED bak, ställbar styrstam, korg.

TRADITIONELLA CYKLAR

7-70 Spegelsvart

2-27 Ull

6-51 Rosé

55

DAM



                NOVA
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NOVA. En ovanligt vanlig cykel. Det är svårt att hitta någon som är 
bättre (det skulle i så fall vara Nova Premium). Klarar vardagen året 
runt, nästan oavsett vad det gäller. Vi väljer den sju dagar i veckan 
(allra helst i den nya färgen Ull).

DAM. Ramhöjd 47 cm. 3 - växlad. (art.nr 2805-0391-210x-xx). Ramhöjd 47 cm. 7 - växlad. (art.nr 2805-0791-210x-xx). 
Ramhöjd 53 cm. 3 - växlad. (art.nr 2805-0392-210x-xx). Ramhöjd 53 cm. 7 - växlad. (art.nr 2805-0792-210x-xx).
Basfakta: 3 eller 7 växlar, fotbroms bak, rullbroms fram, lås, batteribelysning LED fram/LED bak, korg.

TRADITIONELLA CYKLAR

5-83 Flamröd

7-70 Spegelsvart

2-27 Ull

6-51 Rosé

57

DAM



                NOVA SPORT
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6-37 Mahogny matt

NOVA SPORT. En Nova fylld med endorfiner. Lite smalare däck, 
sportigare sadel och ställbar styrstam. Sportig, utan att vi gjort avkall 
på användbarheten. Fortfarande en ovanligt vanlig cykel (om än lite snabbare).

DAM. Ramhöjd 53 cm. 7 - växlad. (art.nr 2813-0792-214x-xx). 
Basfakta: 7 växlar, fotbroms bak, skivbroms fram, lås, navdynamo LED fram/LED bak, ställbar styrstam, korg.

TRADITIONELLA CYKLAR

5-41 Smultron matt

7-76 Schack matt 9-25 Flash blue

59

DAM



                STIL PREMIUM
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STIL PREMIUM. Vad är egentligen stil?
Vår tolkning är omedveten och anspråkslös elegans. När något 
känns solitt och på riktigt, utan ansträngning. Som Stil Premium. 
Allt bara finns där (här i premiumtappning).

HERR. Ramhöjd 55 cm. 7 - växlad. (art.nr 2806-0727-211x-xx).
Ramhöjd 60 cm. 7 - växlad. (art.nr 2806-0728-211x-xx). 
Basfakta: 7 växlar, fotbroms bak, rullbroms fram, lås, navdynamo LED fram/LED bak, ställbar styrstam.

2-24 Ull matt 9-33 Denim matt

TRADITIONELLA CYKLAR

7-70 Spegelsvart
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HERR



                STIL
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STIL. Ren, enkel och anspråkslös, precis som Stil Premium. Något enklare 
utrustad, men ändå med den där odefinierbara stilkänslan. Den skulle vi inte 
drömma att ge avkall på.

HERR. Ramhöjd 55 cm. 3 - växlad. (art.nr 2805-0327-210x-xx). Ramhöjd 55 cm. 7 - växlad. (art.nr 2805-0727-210x-xx). 
Ramhöjd 60 cm. 3 - växlad. (art.nr 2805-0328-210x-xx). Ramhöjd 60 cm. 7 - växlad. (art.nr 2805-0728-210x-xx).
Basfakta: 3 eller 7 växlar, fotbroms bak, rullbroms fram, lås, batteribelysning LED fram/LED bak.

2-24 Ull matt 9-33 Denim matt

TRADITIONELLA CYKLAR

7-70 Spegelsvart

63

HERR



                EL IT
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DAM

HERR

ELIT. Sport är egentligen fel ord, men det ligger ändå närmast. En cykel 
med riktig fart i redan från början. I två versioner (båda i elitdivisionen) = 
snabb, eller supersnabb. 7 växlar med fotbroms bak och skivbroms fram, 
18 växlar med skivbromsar både bak och fram. 

DAM. Ramhöjd 53 cm. 7 - växlad. (art.nr 2814-0792-212x-xx). Ramhöjd 53 cm. 18 - växlad. (art.nr 2813-1869-212x-xx). 
HERR. Ramhöjd 53 cm. 7 - växlad. (art.nr 2814-0786-212x-xx). Ramhöjd 53 cm. 18 - växlad. (art.nr 2813-1844-212x-xx). 
Ramhöjd 58 cm. 7 - växlad. (art.nr 2814-0787-212x-xx). Ramhöjd 58 cm. 18 - växlad. (art.nr 2813-1845-212x-xx). 
Basfakta: 7 växlar, fotbroms bak och skivbroms fram, lås, navdynamo LED fram/LED bak, ställbar styrstam.
18 växlar, skivbroms fram och bak, lås, navdynamo LED fram/LED bak, ställbar styrstam.

TRADITIONELLA CYKLAR

6-37 Mahogny matt

6-37 Mahogny matt 

7-70 Spegelsvart

7-70 Spegelsvart

65



                P R O
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PRO. Vår absolut snabbaste cykel, men samtidigt en vardagscykel (och en perfekt 
pendlarcykel). Den har allt, till och med skärmar, belysning och lås, annars skulle 
den nästan gå som motionsracer. 8 eller 18 växlar, skivbromsar både bak och fram. 
I den nya färgen Granit är den nästan oslagbar.

DAM

HERR

DAM. Ramhöjd 53 cm. 8 - växlad. (art.nr 2813-0867-2102-26). Ramhöjd 53 cm. 18 - växlad. (art.nr 2813-1868-2102-26). 
HERR. Ramhöjd 53 cm. 8 - växlad. (art.nr 2813-0842-2102-26). Ramhöjd 53 cm. 18 - växlad. (art.nr 2813-1844-2102-26).
Ramhöjd 58 cm. 8 - växlad. (art.nr 2813-0843-2102-26). Ramhöjd 58 cm. 18 - växlad. (art.nr 2813-1845-2102-26).
Basfakta: 8 eller 18 växlar, skivbroms fram och bak, lås, navdynamo LED fram/LED bak, ställbar styrstam.

TRADITIONELLA CYKLAR

2-26 Granit

2-26 Granit
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                SMILE
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5-20 Papaya DAM

HERR

SMILE. Namnet berättar ju egentligen allt; en cykel som du blir glad av. En riktigt bra 
cykel till ett riktigt bra pris. Dessutom med lås och belysning = allt det praktiska på plats. 
Missa inte nya färgerna Blad matt och Papaya!

DAM. Ramhöjd 53 cm. 3 - växlad. (art.nr 2812-0319-210x-xx).
HERR. Ramhöjd 55 cm. 3 - växlad. (art.nr 2812-0318-210x-xx).
Basfakta: 3 växlar, fotbroms bak, skivbroms fram, lås, batteribelysning LED fram/LED bak, korg dam.

TRADITIONELLA CYKLAR

3-67 Blad matt

6-25 Mångrå matt 7-70 Spegelsvart

3-67 Blad matt 7-70 Spegelsvart
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5-83 Flamröd



              Z
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TRADITIONELLA CYKLAR

7-70 Spegelsvart

Z. Nästan lika mycket ikon som cykel (även om vi själva definitivt ser den 
som en riktig cykel). Finns med i vårt sortiment sedan 1998 (då den belönades med 
UTMÄRKT SVENSK FORM).
Tidlös och fantastisk design av Björn Dahlström, formgivare i världsklass.

HERR. Ramhöjd 58 cm. 11 - växlad. (art.nr 2811-1123-2107-70).  
Basfakta: 11 växlar, skivbroms fram och bak.

HERR
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7-70 Spegelsvart DAM

MIN. Den är lika snygg som den är annorlunda. Annorlunda i form av att du har en 
tillbakalutad och avslappnad körställning. Du nästan svävar fram (du måste prova).
Klassisk design av Björn Dahlström (som även formgivit Z-cykeln).

DAM. Ramhöjd 52 cm. 7 - växlad. (art.nr 2814-0713-2107-70). 
Basfakta: 7 växlar, fotbroms bak, skivbroms fram, lås, navdynamo LED fram/LED bak, korg.

TRADITIONELLA CYKLAR
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1-23 Strand

7-70 Spegelsvart

7-70 Spegelsvart

3-35 Vår

9-23 Storm

5-37 Lingon DAM

HERR

NATUR PREMIUM. Originalet. En cykel som har anor från 1911 (när vi föddes). 
Nu helt modern, till och med supermodern. Lätt i både känsla och vikt 
(ram i höghållfast stål, väger betydligt mindre än traditionellt stål).
I år i en uppdaterad färgskala, ändå lite närmare naturen. 

DAM. Ramhöjd 54 cm. 7 - växlad. (art.nr 2806-0701-211x-xx). 
HERR. Ramhöjd 55 cm. 7 - växlad. (art.nr 2806-0703-2117-70). Ramhöjd 60 cm. 7 - växlad. (art.nr 2806-0705-2117-70).
Basfakta: 7 växlar, fotbroms bak, rullbroms fram, lås, navdynamo LED fram/LED bak, ställbar styrstam, korg (dam), frampakethållare (herr).

TRADITIONELLA CYKLAR
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DAM

HERR

NATUR. Samma utgångspunkter och i grunden samma cykel som Natur Premium, 
men något enklare utrustad. Ändå en Natur i själ och hjärta. Missa inte de nya 
färgerna; Vår, Strand, Storm och Lingon.

DAM. Ramhöjd 54 cm. 7 - växlad. (art.nr 2806-0701-210x-xx). 
HERR. Ramhöjd 55 cm. 7 - växlad. (art.nr 2806-0703-210x-xx). Ramhöjd 60 cm. 7 - växlad. (art.nr 2806-0705-210x-xx).
Basfakta: 7 växlar, fotbroms bak, rullbroms fram, lås, navdynamo LED fram/LED bak, korg (dam), frampakethållare (herr).

TRADITIONELLA CYKLAR

1-23 Strand

7-70 Spegelsvart

3-35 Vår

9-23 Storm

5-37 Lingon

7-70 Spegelsvart
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3-35 Vår
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6-52 Rosé matt

6-52 Rosé matt 7-76 Schack matt DAM

NATUR LAND. En helt ny modell. En Natur med lite bredare däck som ger en 
”mjukare” och komfortablare känsla. En komfortversion av vår vanliga Natur är nog 
den bästa sammanfattningen. Dessutom kan du skapa din alldeles egna Natur Land 
genom AVS-funktionen på pakethållarna. Ett helt system där du kan ”klicka på” olika 
typer av korgar och andra tillbehör (se bildexempel längre ner på sidan).

DAM. Ramhöjd 54 cm. 7 - växlad. (art.nr 2714-0701-210x-xx).
HERR. Ramhöjd 55 cm. 7 - växlad. (art.nr 2714-0727-210x-xx).
Basfakta: 7 växlar, fotbroms bak, skivbroms fram, lås, navdynamo LED fram/LED bak, ställbar styrstam, frampakethållare.

TRADITIONELLA CYKLAR

7-76 Schack matt
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HERR

Natur Land, extrautrustad

Natur Land, extrautrustad
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5-20 Papaya

3-48 Oregano 4-40 Solsting DAM

NATUR COLOUR. Tänk om man skulle ta vår mest klassiska cykel och göra 
något helt nytt av den? Det har vi gjort. I grunden en Natur som vi har ”remixat” 
ganska rejält. Kolla bara på färgerna (både ram och däck). Upplevelsen är helt ny, 
men originalet finns där i grunden, precis som en remix ska vara.

DAM. Ramhöjd 54 cm. 7 - växlad. (art.nr 2814-0701-213x-xx).
Basfakta: 7 växlar, fotbroms bak, skivbroms fram, lås, navdynamo LED fram/LED bak, ställbar styrstam, korg.

TRADITIONELLA CYKLAR

5-32 Puder
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               NOVA/STIL 24 OCH 26
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STIL 24 OCH 26

NOVA 24

NOVA/STIL 24 OCH 26. Nova och Stil i ett lite mindre format. Ung, vuxen eller 
gammal, vi sätter inga åldersgränser åt något håll, det är ditt behov som styr. 
Ovanligt vanliga cyklar som får liv av dig som sitter på sadeln.

STIL 24 OCH 26 
Ramhöjd 40 cm. 7 - växlad. (art.nr 2412-0732-210x-xx). 
Ramhöjd 45 cm. 7 - växlad. (art.nr 2612-0758-210x-xx).
Basfakta: 7 växlar, fotbroms bak, skivbroms fram, 
lås, batteribelysning LED fram/LED bak.

NOVA 24 
Ramhöjd 40 cm. 3 - växlad. (art.nr 2412-0334-210x-xx). 
Ramhöjd 40 cm. 7 - växlad. (art.nr 2412-0734-210x-xx).  
Basfakta: 3 eller 7 växlar, fotbroms bak, skivbroms fram, 
lås, batteribelysning LED fram/LED bak, korg.

TRADITIONELLA CYKLAR

9-25 Flash blue 9-25 Flash blue

5-41 Smultron matt

5-41 Smultron matt 

9-25 Flash blue

9-25 Flash blue
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NOVA 26

NOVA 26  
Ramhöjd 45 cm. 7 - växlad. (art.nr 2612-0765-210x-xx).
Basfakta: 7 växlar, fotbroms bak, skivbroms fram, 
lås, batteribelysning LED fram/LED bak, korg.
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STEP. Döpt av oss själva till ”den fula ankungen”. Kanske inte vackrast, men en 
cykel som verkligen växer i upplevelse när du sitter på plats. Och sätter dig på plats 
gör du ”enklare än enklast” genom det extremt låga insteget (du kan se det på bilden). 
Ett steg, eller one step så är du iväg!

Ramhöjd 47 cm. 7 - växlad. (art.nr 2606-0741-2107-70).
Basfakta: 7 växlar, fotbroms bak, rullbroms fram, lås, navdynamo LED fram/LED bak, ställbar styrstam, korg.

TRADITIONELLA CYKLAR

7-70 Spegelsvart
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2-18 Blänkande skymning 2-18 Blänkande skymning 4-45 Solgul

5-89 Innerligt röd metallic5-89 Innerligt röd metallic 5-89 Innerligt röd metallic

9-15 Blåbärsblixt 9-15 Blåbärsblixt 9-15 Blåbärsblixt

20”24” 16” 

S3. Skeppshult på tre hjul. Maximal rörelsefrihet och trygghet om du inte kan eller vill cykla 
tvåhjuligt. Enkelt att få med sig allt man behöver i den stora korgen mellan bakhjulen.
Finns i fyra storlekar; 12” (ny), 16”, 20” och 24”.

TRADITIONELLA CYKLAR

S3 24 COMFORT 
Ramhöjd 44,5 cm. 3 - växlad. (art.nr 2406-0354-500x-xx). 
Ramhöjd 44,5 cm. 7 - växlad. (art.nr 2406-0754-500x-xx).
S3 24 STANDARD 
Ramhöjd 44,5 cm. 3 - växlad. (art.nr 2404-0354-500x-xx). 
Ramhöjd 44,5 cm. 7 - växlad. (art.nr 2404-0754-500x-xx).

Basfakta:  För detaljerad fakta, se skeppshult.se
Där finns också en folder med möjliga anpassningar.

S3 20 STANDARD 
Ramhöjd 37 cm. Fast nav. (art.nr 2021-0152-501x-xx). 
Ramhöjd 37 cm. 3 - växlad. (art.nr 2004-0352-501x-xx).
S3 16 STANDARD
Ramhöjd 20,5 cm. 0 - växlad. (art.nr 1601-0051-180x-xx). 
Ramhöjd 20,5 cm. Fast nav. (art.nr 1620-0151-180x-xx).
Ramhöjd 20,5 cm. 3 - växlad. (art.nr 1601-0351-180x-xx).

S3 16 MINI 
Ramhöjd 20,5 cm. 0 - växlad. (art.nr 1601-0051-181x-xx).
Ramhöjd 20,5 cm. Fast nav. (art.nr 1620-0151-181x-xx). 
Ramhöjd 20,5 cm. 3 - växlad. (art.nr 1601-0351-181x-xx).
S3 12
Ramhöjd 20,5 cm. 0 - växlad. (art.nr 1201-0050-200x-xx).
Ramhöjd 20,5 cm. Fast nav. (art.nr 1220-0150-200x-xx). 
Ramhöjd 20,5 cm. 3 - växlad. (art.nr 1201-0350-200x-xx).
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4-45 Solgul

5-89 Innerligt röd metallic  

9-15 Blåbärsblixt

12” 
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