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Kategori Træpiller Fyn

Højlund Premium Træpiller 6mm i 16 kg sække
Model/Varenr.: 35730-1

2.145,00 DKK
Husk du får 60,- kr. tilbage når du afleverer pallen.
Bor du på Fyn, Sjælland el. trekantsområdet og har du
paller hjemme, tager vi dem med, modregner værdien,
og hæver det mindre fra din indbetaling.Højlund 6mm
træpiller i 16 kg sækkeDer er 56 sække á 16 kg på en palle =
896 kg. Træpillerne er pakket i plastiksække og pallerne
er wrappet i plastfilm.Vi forhandler kun træpiller af
højeste kvalitet, som vi selv renser og pakker i sække.
Træpillerne består af 100% rent træ, primært fyr og
gran.Vores træpiller er FSC-certificerede. Det betyder
at træpillerne er produceret på en bæredygtig og forsvarlig
måde. Ét af kravene til FSC-certificeret træ er at der ikke
fældes flere træer, end skoven kan nå at
reproducere.Askeprocent Mindre end 0,4 %Askens
smeltepunkt Mindst 1400 grader CelciusVandindhold
Ca. 6 %Mekanisk styrke Mindst 98Effektiv brændværdi
Ca. 18 MJ pr. kg. / 4300 kcal pr. kg. / 5 kWh pr. kg.Øvre
brændværdi Ca. 4800 kcal pr. kg.Slaggedannelse og
smuld Ingen Levering:
Vi leverer træpiller til hele landet: Fyn, Jylland, Sjælland,
Lolland-Falster samt resten af Danmark med brofaste
øer.
Varebilerne medbringer mobiltruck, og kan sætte
varerne ind i tørvejr hvor du gerne vil have dem, f.eks. i
en carport eller helt ind i en bygning.Trucken er 2,7 x
2,7 meter.
Fyn, Sjælland og Trekantsområdet : Gratis
levering på fast ugedag - Se hvilken dag vi kommer i
dit område.Sen bestilling - Bemærk: Vi læsser bilerne fra
kl. 6 om morgenen, så hvis du bestiller i webshoppen
eller på mail om aftenen eller i weekenden til levering
næste dag, kan vi muligvis ikke nå at få din bestilling med
til dit område, da kontoret først åbner kl 8. Bestil derfor
senest dagen før inden kl. 12.00.Fragttillæg ved levering
til Jylland udenfor Trekantsområdet
Levering til kantsten: 200,- kr. pr. ordre.
Levering med minitruck: 350,- kr. pr. ordre.
Fragttillægget lægges til din ordre når du indtaster dit
postnummer ved bestilling.

