
Rampar frá KVISTBERGA, 
innirampar, útirampar, 

ferðarampar, bílarampar.



Ál rampar úti,  
sérsmíðum eftir málum.



Rampar fyrir bíla
sem hægt er að
leggja saman.



Perfolight, 
Ál rampar
sem er 
hægt að
lengja
eftir
þörfum



Aerolight, léttir breiðir 
rampar sem er lett að 
taka með og flytja með 
sér.



Rampar fyrir þröskulda innandyra
Rampar koma i stærðum 4mm-
60mm í 100cm leng og dýpt fer 
eftir hæð á rampa. Þola 1tonn.



Það er hægt að festa rampa á tvo 
vegu, annarsvegar að líma með 
teipi eða að festa smellur með 
teipi og setja rampinn á smellur



Rampar fyrir þröskulda utandyra
Rampar eru byggðir úr klossum 18mm þykkt 

og hægt að hlaða saman upp í 35cm hæð.



Hægt er að 
setja 
hálkuvörn i 
einingarnar, 
ryðfrítt stál 
sem er sett 
inn í 
eininigum.







Ferðarampar 
fyrir 
þröskulda, 
létt að taka 
með í 
ferðalagið.



Iggis Ehf
Álfabakki 12, 109 RVK

Iggis@iggis.is
www.Iggis.is

Facebook undir (2) Iggis | Facebook
sími 857 1360
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