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Árekstravarnir sem endast og endast.
Árekstrarvarnir úr háþróuðum plastefnum frá
A-Safe eru í algjörum sér okki á þessi sviði og er
fyrirtækið frumkvöðull í þróun þeirra á öllum sviðum.
Aðrar eldri gerðir árekstrarvarna hvort sem er úr stáli
eða steypu standast A-Safe engan snúning sama hvar
borið er niður. A-Safe leggur mikinn metnað í prófanir á
vörum sínum áður en þær fara á markað.
Með A-Safe eru minni skemmdir á tækjum og búnaði sem skilar
m.a. lægri rekstrarkostnaði, auknu hreinlæti og meiri sýnileika.
A-Safe er einfalt í uppsetningu og framleiðslan er umhver svæn.
Athugaðu hvort við eigum ekki lausnir fyrir þitt fyrirtæki.

Er þitt starfsfólk í öruggu umhverﬁ?
Öll erum við umhugað um starfsfólkið okkar og viljum tryggja þeim
öruggan vinnustað með bestu hugsanlegu vörnum. Jafnframt vera
með varnir sem vernda vörurnar okkar, húsnæðið, tækin og annað
verðmætt á vinnustaðnum.
A-Safe býður uppá mikið úrval af árekstrarvörnum fyrir allskonar
iðnað, vöruhús, bílastæði, ugvelli, og frystigeymslur það eru
nánast endalausir möguleikar.
Frístandandi staurar, rekkavarnir, girðingar til aðgreiningar á
gangandi umferð og tækjaumferð, hlið, vegghornavarnir, veggvarnir,
hæðarvarnir við hurðir og margt eira.
Spyrjið sölumenn okkar um aðrar útfærslur s.414-8600
www.velaborg.is

Árekstrarvarnir fyrir kæla og frysta.
A-SAFE Árekstrarvarnir fyrir kaldrými hafa verið vandlega hannaðar
til að veita hámarks vernd fyrir gangandi vegfarendur, eignir og innviði. Allt frá ö ugri rekkivörn, gaffalvarna, staura, girðinga, hlið eða
hæðartakmarkana. Öryggisvörur fyrir notkun í mjög kalt umhver .
Ö ugt og hagkvæmt fyrir allt að -30°C, frystigeymslur.
A-SAFE hefur verið sérhannað til notkunar í frystum til verndar á
matvælum og öðru í krefjandi umhver undir frostmarki. Með A-Safe
árekstrarvörnum lækkar þú kostnað á skemmdum vörum, viðhald á
tækjum, veggjum, hurðum, allt án þess að skerða hreinlæti.
Memaplex Sub-Zero hefur verið þróað til að skila hámarks öryggi við
hitastig allt niður í -30°C. Memaplex Sub-Zero er búið til úr einstakri
blöndu fjölliða og er hannað til að standast högg án þess að sprynga
eða brotna.
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Assa Abloy Crawford er eitt allra stærsta fyrirtæki heimsins í framleiðslu á
iðnaðarhurðum og öllum búnaði þeim tengdum. Engin hurð er of stór né
nokkur gátt svo galopin að Assa geti ekki boðið lokunarlausn sem hentar.

Hurðir fyrir iðnaðarhúsnæði af öllum
stærðum og gerðum
Flekahurðir eru algengustu hurðirnar og fást þær í
ýmsum útfærslum t.d.
Með og án glugga
Með hlutaskiptum glugga ekum
Með heilglerjuðum ekum
Sem sérstaklega einangraðar hurðir
Sjá neðst á síðu nokkra möguleika
Vængjahurðir fást einangraðar með og án glugga
Og með heilglerjuðum vængjum.
Seglhurðir til notkunar innanhús eða utanhús fást í
allskonar útfærslum sem henta fyrir allan iðnað og
íslensk veðurskilyrði.
Seglhurðir fyrir er ð veðurskilyrði fást upp í allt að 8m
breidd og 12m hæð (-35° til +70°).
Sérsmíðaðar seglhurðir fyrir gáttir í y rstærð sem
standast strangt umhver þungaiðnaðar sem og
vetrarhörkur
Hraðopnunar hurðir, þéttar, veðurþolnar, með
opnunarhraða upp að 1,5m/sek
MEGA-hurðir fyrir ugskýli, slippi og aðrar risa
skemmur...
Allar Assa Abloy hurðir er hægt að panta í estum litum
RAL litaker sins
Skoðaðu möguleikana með sölumönnum okkar.
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Assa Abloy Crawford er eitt allra stærsta fyrirtæki heimsins í framleiðslu á
tengibúnaði milli vöruhúsa og vöruﬂutningabíla. ASSA býður upp á lausnir
fyrir allar gerðir vöruhúsa hvort sem um er að ræða afgreiðslu á þurrvöru
eða kæli- og frystivöru.

Hleðsluhús, hleðslubrýr og veðurhlífar

VÖRUHÚSALAUSNIR FYRIR VANDLÁTA
ASSA ABLOY er leiðandi í framleiðslu lausna fyrir tengingar á
milli vöruhúsa og utningstækja.
Hvort sem það eru hleðsluhús, vörubryggjur, veðurhlífar eða
annað þá eru margar útfærslur í boði.
Mörg kröfuhörð fyrirtæki á Íslandi hafa valið Assa Abloy vegna
gæða og lítils viðhaldskostnaðar.
Leitið til sölumanna okkar með möguleika á útfærslum
Sími 414-8600
www.velaborg.is

ELDVARNARTJÖLD OG
ÖRYGGISHLERAR
A1Shutters eru í fararbroddi
fyrirtækja við framleiðslu og
sölu eldvarnartjalda, eldvarnarrúlluhlera og
öryggisrúlluhlera á heimsvísu.
Eldvarnarbúnaðurinn frá A1Shutters uppfyllir
bæði Breska og Evrópska staðla þar að lútandi.
Búnaðurinn er bæði einfaldur og jótlegur í
uppsetningu og hefur Vélaborg á að skipa
reyndum starfsmönnum til að annast þau mál.
Nánari upplýsingar hjá sölumönnum eða á
www.velaborg.is

STOW HILLUKERFI FYRIR ALLAR
GERÐIR VÖRUHÚSA
Stow International býður upp á heildarlausnir í
hillukerfum fyrir allar gerðir vöruhúsa.
Valkostirnir eru margir, hvort sem um er að ræða
hefðbundna brettarekka, innkeyrslurekka,
rúllurekka FIFO og LIFO, grófvörurekka, hrey rekka,
smávöruker og milligólf fyrir stærri rými.
Nánari upplýsingar fást hjá sölumönnum okkar.
414-8600
www.velaborg.is

HAGKVÆMNI Á HÁU STIGI
Vöruturnarnir frá Kardex spara mikið gólfpláss og eru því mjög
hagkvæmur kostur á lagerinn. Hægt að velja turnana í þeirri hæð
sem hentar þínu húsnæði og nýta lofthæðina betur.
Hægt er að velja um margar lausnir og eru þær heltsu hringekjuturn,
lyftuturn og þungavöruturn.
Kardex hefur selt y r 100.000 vöruturna og eru slíkir í notkun hjá
mörgum aðilum á Íslandi.
Upplýsingar um útfærslur er hægt að fá hjá sölumönnum
s. 414-8600 og www.velaborg.is

Case Construction fyrir kröfuharða notendur. Ö ug, sparneytin og endingargóð tæki. Nánari uppl. hjá Vélaborg

Hyster lyftarar hafa verið í fararbroddi um heim allan allar götur síðan um 1934.
Hannaðir til standast hverja þá þolraun sem kann á vegi þeirra að verða og hafa fyrir
löngu sannað sig með langri endingu og lágri bilanatíðni. Hyster tækin eru mestmegnis
framleidd í Evrópu og eru útfærslur nánast endalausar. Fáanlegir rafmagns eða dísel
og í stærðum
frá litlum brettatjökkum til stórra gámalyftara.

HAGKVÆM LYFTITÆKI
Bravi lyftitækin eru einstaklega vel hönnuð
tæki til notkunnar innanhús. Einstaklega nett
tæki með mikla lyftihæð og ótrúlegan stöðugleika.

Bobcat eru leiðandi í hönnun og framleiðslu smávinnuvéla, með
breiða línu af vinnuvélum, t.d. skriðstýrðar mokstursvélar,
beltamokstursvélar, smágröfur, skotbómulyftara, litlar
hjólaskó ur og vinnubíla. Bobcat er heimsþekkt vörumerki sem
stendur fyrir gæði, styrk og endingu.
Vélaborg útvegar tæki, varahluti og er með viðgerðarþjónustu
fyrir Bobcat tæki

Sprint og Spin-Go tækin eru
sérstaklega góð við að sækja
vörur í hæstu hæðir allt að
5,35m.
Leonardo og Lui eru litlar
vinnulyftur með vinnuhæð
allt að 6,6m og komast
auðveldlega um gönguhurðir.
Uppl. hjá sölumönnum í
síma 414-8600
www.velaborg.is

VARAHLUTA OG VIÐGERÐARÞJÓNUSTA

HRAÐPANTANIR Í ALLAR GERÐIR AF LYFTURUM
ÁRATUGA REYNSLA OG ÞEKKING Á LYFTARAVARAHLUTUM
LINDE - TOYOTA - KALMAR - STILL - JUNGHEINRICH - YALE - o.ﬂ.

Gámabrekkur og mannkörfur á gaffallyftara til á lager
Ýmis gæðasæti frá KAB fyrir vinnuvélar og vörubíla.

Krókháls 5F (Járnhálsmegin)
110 Reykjavík
s. 414-8600
velaborg@velaborg.is
www.velaborg.is

