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Vélsmiðja Ingvars Guðna

Létthlið er hagkvæm og góð
lausn en hliðunum
er hægt að raða
saman að vild.
Létthliðin eru
seld í einingum
þannig að það er hægt að raða saman hliði sem hentar
mismunandi aðstæðum, hvort heldur á að girða af
sumarhús eða tún.
VIG framleiðir
tvær gerðir af
léttgrindum, bæði
með standandi
pílárum úr röri og
með gegnheilum
teinum. Létthlið er
afar hagkvæmur
kostur.
Sem dæmi er
hægt að setja tvær
tveggja metra
grindur á VIG
stálstaura og setja
loku sem hægt er
að læsa, eða setja
eina fjögurra metra grind á tréstaura með VIG-lömum sem
ætlaðar eru í þá.

www.vig.is

VIG hefur framleitt gjafagrindur allt frá stofnun fyrirtækisins.

Framleiðum
gjafagrindur
fyrir:
Sauðfé (30001)
Hross (30002)
Strórgripi (30003)

Vélsmiðja Ingvars Guðna

VIG framleiðir vandaðar og traustar þvottasnúrur fyrir
íslenskar aðstæður. VIG þvottasnúrunar liggja samsíða og
snúningurinn tryggir að það blæs alltaf rétt í þvottinn. Einnig
er hægt að stoppa snúninginn sem getur verið til þæginda
þegar verið er að hengja upp. Það fer mjög lítið fyrir
snúrunum þegar þær eru ósamsettar sem gerir þær auðveldar
í ﬂutningi. VIG afhendir þvottasnúrurnar með öllum boltum,
snúrum, smurefni og undirstöðu í jörðina.

VIG FRAMLEIÐSLULÍNA
Vörunr.

Hlið: 11208
11258
11358
11408
11608
12208
12258
14002
14001
14004
13001
15001

Vörutegund

LÉTTGRIND - TEINA 208 cm
LÉTTGRIND - TEINA 258 cm
LÉTTGRIND - TEINA 358 cm
LÉTTGRIND - TEINA 408 cm
LÉTTGRIND - TEINA 608 cm
LÉTTGRIND - RÖRA 208 cm
LÉTTGRIND - RÖRA 258 cm
LÉTTLOKA Á STAUR
LÉTTLOKA - 2 GRINDUR
LÉTTKEÐJULOKA
LÉTTLÖM Í TRÉ
LÉTTSTÁLSTAUR

Þvottasnúrur: 80001

ÞVOTTASNÚRA - SNÚNINGS

Gjafagrindur: 30001

GJAFAGRIND - SAUÐFÉ
GJAFAGRIND - HROSS
GJAFAGRIND - STÓRGRIPIR

30002
30003

Vélsmiðja Ingvars Guðna
Tanga · 801 Selfoss
Sími 486 1810 · Fax 486 1820
www.vig.is · vig@vig.is

