Nyhedsbrev nr. 3 årgang 2009
Kære,
Så nærmer fyringssæsonen sig med hastige skridt...
Dog ser det ikke alt for godt ud med priserne på brændsel. Træpille- og træbriketpriserne er steget allerede nu,
men priserne stiger endnu mere den kommende tid... Det er helt vidst og sikkert, og det skyldes bl.a. at der er stor
mangel på råvarer. Møbel- og træindustrien kan langt fra levere råvarer nok i form af træspåner og savsmuld.
Vil du undgå yderlige prisstigninger på dine træbriketter, så kan vi tilbyde dig at købe og betale dine træbriketter NU men først få leveret når du ønsker det !
Det kan være levering i uge 42 eller uge 48, det er helt op til dig - bare senest uge 50.
Husk at notere den ønskede leveringsuge samt "nyhedsbrev" i beskedfeltet ved bestilling, det er vigtigt, ellers får du
dine briketter leveret inden for 2 til 5 hverdage.
Dette tilbud kører frem til og med fredag d. 11. september 2009.

Du kan læse meget mere om vores briketter her: Træbriketter

Trykimprægnerede hegnspæle - et langtidsholdbart valg til mark og have.
Vi er netop begyndt at lagerføre stolper til Dallas/Texas-hegn (se billed nedenfor), dvs. at der er forboret 2 huller Ø8 i
stolperne.
Stolper á 200 cm med en diameter på Ø14 cm med 2 forboret huller med diameter på Ø8 koster kr. 115,- inkl. moms ex.
levering.
Lægter á 250 cm med en diameter på Ø8 cm koster kr. 37,50 inkl. moms ex. levering.
Det er også muligt at bruge lægter á 300 cm Ø8, de koster kr. 42,75 inkl. moms ex. levering.
Naturligvis har vi også hjørnestolper, hvor hullerne er boret vinkelret istedet for gennemgående.
Vi har også endestolper, hvor hullerne kun er boret halvt igennem stolpen.
Kontakt os endelig hvis du skal have hegnet din mark eller have - eller hvis du blot skal bruge et par opbindingspæle.
Vi hjælper gerne med en god pris !

Palletag til brændetårne.
Endnu et nyt produkt i vores online-shop er et palletag til vores brændetårne.
Sæt tag på dit brændetårn - enkelt og effektivt. Bliv fri for blafrende presenninger og ødelagt plastik.
Palletaget er en unik løsning, der forhindrer regn og sne i at sive ned i brændet. På den måde tørrer brændet hurtigere,
idet luften stadig kommer ind fra siderne.
Palletaget vejer ikke ret meget og er udført i kraftig, lysægte, holdbar og vejrbestandig genbrugsplast. Taget monteres
nemt med blot 4 medfølgende skruer, det er konstrueret så det passer til næsten alle paller og brændetårne.
Taget kan bruges på de næste mange palletårne...
Vil du spare penge, så bestil palletaget sammen med dit brænde...se mere under vores blandet løvtræ, samt stablet
brænde - ask og eg.

Til slut vil vi blot huske dig på, at vi ønsker, at gøre alt, hvad vi kan for at give dig en rigtig god fyringssæson.

De varmeste hilsener
fyr-selv.dk

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev - kan du afmelde dig her: www.fyr-selv.dk/nyhedsbrev.php

