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ESSVE KYNNIR

HIÐ FULLKOMNA HDS
FESTINGAKERFI
FYRIR KLÆÐNINGAR OG SÓLPALLA

Í þessu þessu nýja HDS kerfi - Hidden Decking System
- er sérhönnuðum skrúfunum stýrt í gegnum stýringar
á „töng“ sem stillir um leið rétt bil á milli borðanna.
Skrúfurnar koma skáhallt í hlið borðanna, hausinn sekkur í viðinn, en veitir samt fullkomna festu. Þetta gefur
snyrtilega og fallega ásýnd án sjáanlegra skrúfuhausa
og kemur í veg fyrir að borðin springi.
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NÝ LÍTIL ESSBOX -

STÆRSTA LITLA FRÉTT ÁRSINS
Nýtt handfanga
Ný og betri læsing

Passar fyrir allar
ESSBOX-Pakkningar

40% MINNI TASKA
Skipulag
Létt og
meðfærileg

ESSBOX-kerfið® er einkaleyfis- og hönnunarvarið
geymslukerfi fyrir festingavörur frá ESSVE. Það
samanstendur af vandaðri tösku og boxum fyrir
skrúfur og bolta.
Essve skrúfurnar og boltarnir koma í plastboxum með
loki. Boxin eru þannig löguð, að hægt er að stafla
þeim upp eins og Lego-kubbum, sem auðveldar mjög
geymslu og umgengni, allt er í röð og reglu í skúrnum,
bílnum, á verkstæðinu eða á verkstað. Þau eru endurnýtanleg og endurvinnanleg, auk þess að vera vottuð
til geymslu matvæla. Boxin eru úr 100% Polypropyene
(PP), standast alla EU staðla, og eru með vatns- og
álagsstaðalinn IP44.
ESSBOX-kerfið® er hentug lausn til að hafa allt á einum stað og innan seilingar þegar þörf er á. Boxunum
er þá raðað í sér-útbúnar harðplast-töskurnar sem eru
högg-og vatnsþéttar og sniðnar eftir stærð boxana.
Þegar boxin eru komin í töskuna, þá er óþarfi að hafa
á þeim lokin, því lokið á töskunni heldur öllu á sínum
stað þegar henni er lokað.

„

EINFALT, AUÐVELT OG
GAMLA VANDAMÁLIÐ
„SKRÚFUR ÚT UM ALLT“
ER ÚR SÖGUNNI.
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VINNUJAKKI

HETTUPEYSA

L.BR 430P

L.BR 660PB

Sterkur og regnheldur jakki með losanlegri
hettu og öndunarfilmu.
Mjúkt stroff á ermum.
Endurskin á ermar og bol.
Staðall: EN 471 Class og EN 342
Litir: Gulur og orange.
Stærð: XS-3XL

Lipur og þægileg hettupeysa með rennilás
og vösum að framan.
Efni: 80% bómull og 20% pólyester
Litir: Grár og Svartur
Stærð: XS-3XL

PEYSA
L.BR 643PB

Bómullarpeysa með rennilás í hálsmáli og
stroffi á ermum.
Auðvelt að merkja.
Litur: Svartur
Stærð: S-3XL

TEYGJUBUXUR
L.BR 1052PB
Ný gerð af vinnubuxum með teygju í klofi
og á rassi. Sérstaklega aðvelt að hreyfa sig
í þeim og hnéhlífar tolla vel á réttum stað.
Kevlar-styrkingar á hnjám og kálfum. Skálmar lengjanlegar um 5cm.
Tveir hangandi vasar ásamt vösum fyrir
síma og vinnustaðaskírteini.
Efni og þyngd: 65% polyester, 35% bómull.
325 g/m².

HAMARSSYLGJA
Hamarssylgja úr stáli.
Vörunr.: 7-SK800044695

SKÓR

SKÓR

- L.BR 762

- L.BR 764

Stærð: 37-47
Staðlar: EN ISO 20345.
Flokkar: S3, SRC.

Stærð: 36-47
Staðlar: EN ISO 20345.
Flokkar: S1,P.

FRAUÐ-HNÉHLÍFAR
- FYRIR VINNUBUXUR

540PP orange
Frauð hnjáhlífar fyrir vinnubuxur
Standard stærðir sem passar
í allar buxur
Þú vinnur ekki án þeirra!
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MÖRG SNÚIN EN SKEMMTILEG VERKEFNI
FYRIR KVIKMYNDIR
Mikið gengur á í nýjustu Fast and Furious kvikmyndinni, sem frumsýnd var fyrir fáeinum dögum
og setti tekjumet fyrstu helgina bæði hérlendis og
í Bandaríkjunum. Myndin var að hluta til tekin upp
hér á landi og á hvíta tjaldinu birtast bæði svakalegir jeppar og risakafbátur á ísi lögðu Mývatni!
Emil Pétursson og hans fólk á Verkstæðinu
bera að hluta til ábyrgð á þeim farartækjum í
myndinni.
Emil hefur fengist við að smíða leikmyndir fyrir
sviðsverk og kvikmyndir hátt í þrjá áratugi með
hléum. „Við smíðuðum meðal annars allar leikmyndir fyrir Latabæ á sínum tíma,“ segir hann.
Starfsmenn fyrirtækisins, Verkstæðisins, eru 10 að
jafnaði yfir árið, fyrirtækið er með 900 fermetra
verkstæði þar sem er járnsmiðja, trésmíðaverkstæði, málningaraðstaða og þannig mætti lengi
telja enda þarf að fást við mjög margvísleg verkefni. Nefna má að gerð var eftirmynd af flotkví
sem er í Hafnarfirði og „á Akranesi byggðum við
hús inni í stóru sementsskemmunni og fylltum af
leikmyndum. Það var á stærð við nokkur svið í
Borgarleikhúsinu!“
Starfið er vissulega fjölbreytt og skemmtilegt,
segir Emil, en það getur líka verið erfitt og sreituvaldandi enda þurfi stundum að finna upp hjólið
og að sjálfsögðu ætíð að hafa allt tilbúið á fyrirfram ákveðnum tíma. Undanfarin ár hafa mörg
verkefna Verkstæðisins verið fyrir Hollywood-stórmyndir, eins og The Fate of Furious, þá áttundu í
þeirra vinsælu seríu. „Það var risabatterí og mörg
hundruð manns við tökurnar. Ég held að 40 til 50
manns hafi unnið með okkur á þessum tíma, í jan-

RÖRAÞVINGA

Þvingukjaftar fyrir 3/4” rör
Vörunr.: 7-LUV08412

ÞVINGA TG

Vönduð þvinga með plast / tré
handfangi.

PICA BIG DRY PICA BIG DRY

Ný gerð af Pica Big Dry með flötu blýi.
Líkist gamla góða smíðablýantinum sem
allir elska!

Þessi mest seldi.

úar, febrúar og mars í fyrra. Hér var fyrst og fremst
verið að búa til áhættuatriði og svo kom einn leikari í einn dag til að leika! Við vorum 20 daga í
tökum fyrir norðan og einn dag á Akranesi,“ segir
Emil.
„Þetta geta verið snúin og skrýtin verkefni fyrir
kvikmyndirnar,“ segir Emil, sem hefur verið viðskiptavinur Ferro Zink í fjöldamörg ár. „Ég byrjaði
að versla við fyrirtækið þegar við vorum að vinna
fyrir Latabæ; vorum þá í næsta húsi og þægilegt
að skjótast yfir. Svo hef ég fylgst með Jóni Snorra
og þeim og gaman að sjá hve þau eru að gera það
gott,“ segir hann.
„Síðustu ár höfum við unnið við myndir eins og
Oblivion, The Secret Life of Walter Mitty, Interstellar og aðeins komið að gerð tveggja Star Wars
mynda,“ segir Emil og bætir við að fyrir fáeinum
dögum hafi starfsmenn fyrirtækis hans lokið vinnu
við ameríska bíómynd uppi á fjöllum. „Við vorum
að búa til flugslys,“ segir hann. „Smíðuðum flugvél sem var á kafi í snjó.“ Fleira má hann í raun
ekki gefa upp varðandi það verkefni.
Af öðrum myndum sem Verkstæðið hefur unnið
að má nefna Pioneer og Contraband og þær íslensku Djúpið og Málmhaus. Verkefnin hafi verið
mörg og margvísleg. Emil segir eitt það eftirminnilegasta þegar Verkstæðið tók að sér að velta heilu
skipi í Djúpinu, kvikmynd Baltasars. „Við sáum um
að taka 80 tonna eikarbát og setja hann á hvolf í
höfninni. Það var vissulega óvenjulegt, algengara
að reynt sé að snúa skipum í hina áttina en þetta
var í sjálfu sér skemmtilegt verkefni.“

ÞVINGA LM

Ódýr og góð þvinga.
Þessi gamla góða.

LYRA DRY

Ódýr og góður blýantur frá Lyra.
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MÚRLÍM
BOLTALÍM EMC
Hraðþornandi tveggja þátta múrlím, blandast
í stútnum. Hentar vel t.d. til að líma teina og
annað stál.
Vörunr.: 7-ESSVE 302203 175ml
Vörunr.: 7-ESSVE 302228 300ml
Aukastútar 5 stk. í pakka.
Vörunr.: 7-ESSVE 302236

CRESTO FALLVARNARPAKKI
Cresto er sænskt fyrirtæki og allar öryggisvörur þeirra eru saumaðar þar
í landi. Öll belti og línur eru framleidd innan sama húsnæðis til að auka
gæði vörunnar og einnig til að auka gæðaeftirlit.
Allir söluaðilar Cresto hafa gengist undir öryggisnámskeið og meðhöndlun
á vörum Cresto.
Ferrozink er vottaður sölu- og dreifingaraðili fyrir Cresto fallvarnir.
Fallvarnarbelti
Akkerisfesting
15 metra lína með falldempara
Poki fyrir búnaðinn
EN353
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GUIDE 22W

Vind- og vatnsþéttir vetrarvettlingar úr synthetic leður.
∙ Vatnsþéttur
∙ Fóðraðir
∙ Þjálir
∙ Gott grip
∙ Stærðir 9-12
EN 388
2111

Cat. 2

EN 388
12X

GUIDE 805

Níðsterkir vinnuvettlingar fulldýfðir.
∙ Bómullar stroff
∙ Full dýfðir
∙ Nitil/Bómull
∙ Vatnsþéttir
∙ Stærð 10
Cat. 2

Sveigjanl. Ending

GUIDE 43

Vinnuvettlingar úr svínaskinni
∙
∙
∙
∙

Sérsaumaður þumall
Bómullarbak
Með frönskum rennilás
Stærðir 7-11

seldir
ð
i
k
i
M

Sveigjanl. Ending

Vind- og vatnsþéttir vettlingar leður.
∙
∙
∙
∙

EN 388
2111

Synthetic leður í lófa
Gott grip
Fóðraðir
Stærð 7-12

Cat. 2

Sveigjanl. Ending

GUIDE 526

Þunnir nylonvettlingar með PU dýfingu
í lófa og á fingrum

Cat. 2

EN 388
4131

r
avæni

ím
njalls

∙ Falla vel að
∙ Anda vel
∙ Stærðir 7-11

EN 420

Cat. 1

GUIDE 775W

S

WorkTunesPro HRXS220A
Vörunr.: 7-SK466101490

Sveigjanl. Ending

seldir
t
s
e
M

Þunnir nylonvettlingar með nitril í lófa
∙ Mjög þjálir
∙ Gott grip
∙ Stærðir 7-11

HEYRNARHLÍFAR PELTOR
-m/spöng, svört-

EN 511
X2X

GUIDE 580

Cat. 2

Sveigjanl. Ending

EN 388
1121

EN 388
4141

Sveigjanl. Ending

ZEKLER 36

HÖFUÐBAND MEÐ RYÐFRÍUM
STÁLVÍRUM
Höfuðband með vírum býður upp á
þægilegan og jafnan þrýsting.

FESTINGAR
Fyrir þarfir sem flestra er hægt að fá heyrnarsettið bæði með höfuðbandi eða hjálmfestingu.
Allt í svörtu.
TVÖFÖLD SKEL
Til að vernda refeindahlutana fyrir svita, þá eru
þeir staðsettir milli skelja í tækinu.

INNBYGGT LOFTNET
Til að forðast brot.

STÓRIR OG NOTENDAVÆNIR
HNAPPAR
Stillingar með töluðum leiðbeiningum:
-Hljóðstyrkur (8 stig)
-Stöðvaleit (tilkynnt um tíðni)
-Stöðvafesting (allt að fimm stöðvar)
-Útvarpstíðni (aðeins með AM/FM)

NÝTT
Létt og meðfærileg öryggisgleraugu með litaðri linsu.

3.5 MM TENGI
Víðóma hljóðinntaka til tengingar
við síma, talstöð, tveggja átta talstöð
eða önnur ytri tæki (takmarkast við 82 dB).
2XAA RAFHLÖÐUR
Endast í um 40 tíma í notkun. Búnaðurinn
slekkur á sér eftir fjóra tíma án notkunar til að
spara rafhlöðuna. Skilaboð heyrast þegar lítið
er eftir á rafhlöðum.

Peltor MP3

Þessar vinsælu heyrnarhlífar fást hjá okkur
Koma með snúru fyrir MP3 spilara
Vörunr.: 7-SK466101474 m/spöng
Vörunr.: 7-SK466101482 á hjálm

∙
∙
∙
∙
∙

Linsa og nefpúði úr polycarbonate.
Þunnar spangir sem falla vel að.
UV400.
Aðeins 16g.
HC/AF = móðu- og rispufrí.

Staðall: Uppfyllir kröfur samkvæmt stöðlum EN166
og EN172

NÝJAR ÁSKORANIR

