Nyhedsbrev nr. 1 årgang 2009
Årets første nyhedsbrev fra fyr-selv.dk.
Med vores nyhedsbreve vil vi gerne give dig gode tilbud, nyheder og viden, men vi ønsker ikke at din
indbakke bliver fyldt op med nyhedsbreve fra os – derfor regner vi kun med at udsende ca. 4 nyhedsbreve
pr. år.

Vores højsæson for kløvet brænde er ved at gå
på hæld – så derfor ønsker vi at give dig som
læser af vores nyhedsbrev et rigtig godt tilbud!

Køb nu med stor fordel et tårn med kløvet
brænde, der kan stå tørt og godt hos dig og tørre
helt inden fyringssæsonen igen starter.

Det er vigtigt for udnyttelsesgraden, at brændet
er tørt, når det brændes af. Hvis træet er vådt
afgives der mindre varme. Meget vådt træ
udvikler meget vanddamp i skorstenen og kan
derfor give løbesod og i værste fald
skorstensbrand.

Vi har lavet en rabatkupon, der giver dig en rabat på kr. 100,- ved bestilling af minimum et tårn brænde via
vores hjemmeside. Bestilling skal ske inden d. 1/6-09 for at rabatkuponen kan benyttes.
Rabatkoden er: 1nyhedsbrev
Koden indtastes når du kommer frem til indkøbskurven, så du får rabatten inden betaling.

Afhentningspaller!
Hvis du har mulighed for selv at afhente dine varer hos os i Tjæreborg, så har vi super gode spot-priser på
flere restpartier. Ring til os inden du kommer og afhenter– så finder vi en god pris til dig!

Gå sammen med naboerne og køb et halvt eller helt vognlæs (13 – 26 paller) af samme vare - brænde,
briketter eller træpiller og spar rigtig mange penge…

Ring og hør!

Ved at bruge træ som brændsel skånes miljøet idet træ er CO2 neutralt!
Når et træ vokser forbruger det CO2. Hvis træet dør vil det frigøre CO2, når det bliver nedbrudt biologisk.
Det samme sker ved afbrænding af træet. Træet frigør herved samme mængde CO2, som det forbrugte
under væksten, i modsætning til kul, olie og gas, som ikke er fornybare ressourcer.
Vidste du at: ca. 2 rummeter træ svarer til ca. 375 liter fyringsolie. Hvis du fyrer med ca. 2 rummeter træ i
stedet for fyringsolie skåner du miljøet for over 1 ton CO2!
Kilde: Energistyrelsen
Truck levering
Hos mange af vore kunder er adgangsforholdene
ikke indrettet til at modtage lastbiler - og derfor
har vi investeret i en fjernstyret truck, der kan
komme ind de fleste steder og levere lige der til,
hvor du ønsker det!
Vi tilbyder at levere med vores nye truck for en
merpris på kr. 250,- pr. levering, og hvis du
ønsker dette, kan du vælge det i forbindelse med
din bestilling. Trucklevering kommer som et
tillæg, du kan vælge før betalingsdelen.
Læs meget mere her: Truck levering lige til døren

Godt nyt til havefolket!
Hus & Have er en kategori, som vi har på vores hjemmeside. Vi har besluttet os at gøre meget mere ud af
denne varegruppe og har netop derfor oprettet en helt ny hjemmeside, der hedder www.haveglad.dk

Det siger næsten sig selv, at vi her gerne vil hjælpe dig, der har brug for diverse materialer til hus & have.
Så her findes varer som grus & pyntesten, granitskærver, sand & muld, dækbark, stenmel og strøelse.
Princippet om kvalitet og pris er det samme som vi altid har praktiseret på fyr-selv.dk.
Læs mere her: Kvalitet til den rigtige pris

