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HOLD PÅ VARMEN
Sensommeren og efteråret i Danmark har indtil nu budt på koldt, gråt og regnfuldt vejr, og det er tid til at 
lukke kulden ude og spare på energien. Med bændelgardiner fra AAG får du en effektiv løsning mod træk, 
støv, kulde og støj. Du får høj kvalitet til en rigtig skarp pris.  

Vores egenproducerede bændelgardiner leveres på kundespecifikke mål og fås i bredderne 200, 300 og 
400 mm. De leveres inklusiv skinne og beslag i rustfri stål og er et yderst enkelt system at montere. Vores 
bændelgardiner kan også produceres til skrående åbninger. Kort leveringstid.

Se vores løsninger her

Før vi ved af det, er vinteren over os, og AAG står 
klar med et komplet program i sneplovskær til pro-
fessionelt snerydningsudstyr. Vi lagerfører de mest 
anvendte størrelser af sneplovskær i det slidstærke 
naturgummi, og med kort leveringstid fremskaffer 
vi sneplovskær i Polyuretan. 

AAG tilbyder desuden et bredt udvalg af tilbehør til 
snerydningsudstyr, saltspredere og andre maskin-
dele. Kontakt AAG for individuelle ønsker om gum-
miskær eller PUR-skær tilpasset din type sneplove.

Bestil dine plovskær nu

HURTIG FORVANDLING TIL VINTER

http://aag.world/shop/aag-komplet-baendelgardin-217p.html
http://aag.world/shop/sneplovskaer-natur-316p.html
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VIDSTE DU?
AAG leverer fødevareegnede produkter i gummi 
og silikone til hele fødevare- og levnedsmiddelin-
dustrien. Så har du brug for gummiduge, støbte 
emner, pakninger, ekstruderede profiler, O-ringe, 
membraner, slanger og gummibælge, der alle er eg-
nede til kontakt med fødevarer, så kontakt AAG for 
et godt tilbud. 

Se vores løsninger

SOCIAL EKSPONERING
Ønsker du at være på forkant med nyheder, nye til-
tag, aktiviteter og gode tilbud fra AAG? Så følg os på 
LinkedIn og bliv informeret om alt inden for gum-
mibranchen.

Det eneste du skal gøre, er at følge linket på vores 
virksomhedsside og tryk ”Følg”.

Følg AAG på LinkedIn her
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http://aag.world/shop/foedevarer-27c1.html
https://www.linkedin.com/company/1542375/

