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Hos ICA Virsbo kan du köpa kulglass, korv, pizza, pommes stripes 
och varma chips. Eller varför inte ta en fi ka och koppla av 
med vänner i caféet?
Vi är ombud för Svenska Spel och ATG 
– passa på att spela när du fi kar!
Postpaketen hämtar ni här på ICA. 
Om ni behöver varor från Systembolaget kan ni beställa 
senast onsdag för leverans till helgen.
Önskas något hälsosamt väljer ni från vårt breda utbud av 
pastasallader och smörgåsar.

När ni ska ha fest hemma och önskar mer tid över för dina gäster 
– kan ni beställa smörgåstårtor, tårtor och festfat här på ICA Virsbo.

Välkommen till Västmanlands största 
avdelning där alla varor kostar 
10 kronor styck. 
Ja, du läste rätt – endast 10 kronor!

Exempel ur det stora sortimentet: 
• Blockljus
• Muggar
• Husgeråd
• Glas 4-pack
• Glastallrikar 2-pack
• Saxar
• Servetter
• Leksaker
• Verktyg
• Läsglasögon (även proggversion 
  med stålbågar)
• Julpynt
• Mycket, mycket mera

Öppettider:
Måndag-fredag kl. 9-19
Lördag  kl. 9-17
Söndag  kl. 11-15

På ICA Virsbo kan man slå 
sig ned för en kopp kaffe, 
glass eller lunch. 
Samtidigt kan man passa 
på att spela, hämta 
postpaket eller hämta ut 
beställda varor ur System-
bolagets sortiment.

Tillfälligt parti – 1⁄2-priset
Läderbälten    ord pris 138 kr  Nu 69 kr
Mattallrik    ord pris 38 kr  Nu 19 kr
Shoppingkorg    ord pris 78 kr  Nu 39 kr
Ölglas 4-pack   ord pris 98 kr  Nu 49 kr
Vinglas 4-pack rött  ord pris 98 kr  Nu 49 kr
Vinglas 4-pack vitt  ord pris 98 kr  Nu 49 kr
Champagneglas 4-pack  ord pris 98 kr  Nu 49 kr
Koppar i ställ 4-pack  ord pris 98 kr  Nu 49 kr
Bordslampa (i silver- eller oxidfärg) ord pris 158 kr  Nu 79 kr

Priserna gäller så långt lagret räcker.

Tel: 0223-34 915

VirsboPå ICA Nära Virsbo fi nns en hel avdelning 
där alla varor kostar 10 kronor.

Alla varor 10 kronor

ICA i Virsbo 
– en mötesplats för alla

Förutsättningen för en framgångsrik 
utveckling är att ha välutbildade och 
yrkeskunniga medarbetare. Det har 
Componenta Wirsbo AB.

Componenta Wirsbo är ett teknologiskt före-
tag med en anrik historia. Redan år 1620 anla-
des den första smideshammaren i Virsbo och 
det blev grunden till dagens företag. Genom 
smide, värmebehandling och bearbetning 
förädlar vi stålet till en monteringsfärdig pro-
dukt. I samarbete med våra kunder bedriver vi 
gemensam produktutveckling. Vi är en intres-
sant samarbetspartner då vi konstruerar och 

Tel: 0223-395 00
www.componentawirsbo.se

Står upp för höga krav

I Virsbo har man smitt stål i närmare 400 år. Dagens Componenta Wirsbo AB smider och bear-
betar detaljer för framför allt den tunga fordonsindustrin. 

tillverkar våra egna smidesverktyg och har ett 
avancerat materialkunnande.

Produkter och kunder
Vi smider och bearbetar detaljer, främst ro-
tationssymmetriska detaljer så som kugghjul, 
kronhjul, diff. hus och axeltappar.

Våra produkter används i konstruktioner 
som utsätt för stora påkänningar och där kra-
ven på säkerhet är mycket höga. Våra kunder 
fi nns inom den tunga transportsektorn som 
t.ex. lastbilar, bussar och entreprenadma-
skiner. Störst är Volvo, Scania, Meritor och 
DaimlerChrysler.

Fakta:

Componenta Wirsbo AB ägs av Componenta Corporation i Finland. 
Koncernen är noterad på Helsingforsbörsen och omsatte 2004 ca tre miljarder kronor och 
hade vid årsskiftet 2168 anställda i Sverige, Finland och Nederländerna

Componenta Wirsbo är huvudleverantör och samarbetspartner av smidda och bearbetade 
detaljer till tunga fordons-, offroad- samt verkstadsindustrin.
Vi är ca 240 anställda och har en årsomsättning på 430 MSEK fördelat på tre produktions-
enheter; Virsbo, Smedjebacken och Kolsva. 
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