Ný ÍSNET dragnót úr SAFIR SNG neti

Skip sem nota ÍSNET snurvoðir úr SNG neti frá Ísfelli ehf

Egill ÍS • Útgerð: SE ehf
460m snurvoð, ummál 66,7mtr

Rifsari SH • Útgerð: Sandbrún ehf
500m snurvoð, ummál 72,5mtr

Magnús SH • Útgerð: Skarðsvík ehf
500m snurvoð, ummál 72,5mtr

Geir ÞH • Útgerð: Geir ehf
500m snurvoð, ummál 72,5mtr

Hvanney SF • Útgerð: Skinney Þinganes hf
630m snurvoð, ummál 91,3mtr

Maggý VE • Útgerð: Narfi ehf
500m snurvoð, ummál 72,5mtr

Fróði II ÁR • Útgerð: Rammi – Þorlákshöfn
630m snurvoð, ummál 91,3mtr

Starfsstöðvar Ísfells og Ísnets:
• Ísnet Þorlákshöfn - Óseyrarbraut 28
• Ísnet Vestmannaeyjar - Flötum 19
• Ísnet Húsavík - Barðahúsi
• Ísnet Akureyri - Oddeyrartangi
• Ísnet Sauðárkrókur - Lágeyri 1
www.isfell.is
• Kristbjörg Ólafsfjörður - Pálsbergsgötu 1
• Ísfell / Ísnet Hafnarfjörður
Ísfell ehf • Óseyrarbraut 28 • 220 Hafnarfjörður • Sími 5200 500 • isfell@isfell.is

Dragnótavörur

Um langt árabil hefur norska dragnótamanillan frá Selstad verið mest notaða manilla hér á landi. Manilluna er hægt
að fá í mismunandi sverleika, lengd og þyngd. Viljum einnig minna á öfluga þjónustu Ísfells og gott vöruúrval fyrir
dragnótaveiðar. Á starfsstöðvum Ísnets er mikil og sérhæfð þekking á dragnótum sem byggist á áratuga reynslu
starfsmanna. Fyrirtækið hefur verið í fremstu röð hvað uppsetningu, þjónustu og hönnun á dragnótum snertir.
Hönnun og þjónusta
Ísnet framleiðir allar gerðir dragnóta, allt eftir óskum viðskiptavina hverju sinni. Þróun Safír SNG netsins hefur skipt
miklu máli við hönnun og framleiðslu. Þráðurinn í því er mun sterkari, getur þar af leiðandi verið grennri og voðin
verður léttari í drætti. Ásamt því að framleiða nýjar dragnætur sjá verkstæði Ísnets um allt viðhald veiðarfæra fyrir
viðskiptavini sína.
Hér fyrir ofan má sjá lítið brot af þeim vörum sem Ísfell býður fyrir dragnótaveiðar. Í vörulistanum á www.isfell.is
er að finna ítarlegar upplýsingar um allar vörur.
Hafðu samband og kynntu þér vöruúrvalið og þjónustuna!
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