
SOMMERTILBUD 2022
Kære Kunde

En turbulent fyringssæson er ved at gå på hæld. Med priser på biobrændsel som er fordoblet
de seneste 12 måneder, og som især tog fart efter Ruslands vanvittige invasion af Ukraine, 
og har afskåret russiske træpiller fra det europæiske marked, står vi med en alvorlig underforsyning 
af træpiller! Samtidig er der en stor efterspørgsel på træpiller fra varmeværker, og en vilje til at betale 
meget høje priser for dem, - også til den kommende fyringssæson.

Briketter og brænde er ligesom træpiller steget 100% siden sidste sommer, og det er ingen selvfølge, 
at vi fremover kan få de mængder, som vi kunne ønske os. 
Vi forventer dog, at der henover sommeren vil være rimelige mængder af træpiller til rådighed. 
Så for dem der måtte ønske det, vil der være mulighed for at få fyldt lageret op til vinter. 
Men, det bliver på ingen måde billigt.

Vi har pt. færre varer på lager end vi plejer at have, men forventer, at der løbende kommer nye, 
hold derfor øje med vores webshop, som selvfølgelig bliver holdt opdateret.

 

   

 

 

 

Sommerpriser - maj og juni 2022 - Alle priser er inkl. Moms.

  

Træpiller 6 mm Fågelfors - 832 kg Kr. 3.275,-
 6 mm Södra - 900 kg (10 kg sæk) Kr. 3.575,-

 6 mm Heatlets – 900 kg (15 kg sæk) Kr. 3.775,-

     
Træpiller 8 mm Heatlets - 900 kg Kr. 3.475,-
 8 mm Södra - 896 kg Kr. 3.475,-
 8 mm Vida - 896 kg Kr. 3.475,-
     
 Briketter Nåletræ - 960 kg Kr. 3.175,-
     
 Brændetårn  Egetræ ca. 1,8 Stablet. rm. Kr. 3.075,-
 Brændetårn  Bøgetræ ca. 1,8 Stablet. rm. Kr. 3.175,-
     

 

 

 

 

 

Lindahl Biobrændsel
Hammer Hestehave 6
4750 Lundby
 
Besøg vores hjemmeside www.lindahlbio.dk eller ring på tlf.: 6174 1021

Du kan også sende os en mail på - salg@lindahlbio.dk

  

Ved bestilling og levering af biobrændsel i maj og juni, 
vil vi igen i år tilbyde gratis levering ved bestilling af mindst 3 paller.

1-2 paller vil koste kr. 275,- i levering i alt.

Nordsjælland(Nord for Skovvejen/Holbækmotorvejen)
vil levering koste kr. 375,- i alt, ved 1-10 paller.

            
Du må meget gerne bestille på vores webshop: lindahlbio.dk eller ringe til Anders på tlf.: 6174 1021

Alle priser gælder så længe lager haves.

Vi sender et opdateret nyhedsbrev ud i løbet af juni måned.


