
 

 

  
  

Nyhedsbrev 

Kære Mie, 

Super sommertilbud på brændsel !! 

- så du er klar til fyringssæsonen og ikke mindst grillsæsonen... 

 2 paller stablet ask + 10 poser grillbriketter inkl. levering til døren kr. 3098,-  

 2 paller træbriketter + 10 poser grillbriketter inkl. levering kr. 3698,-  

 1 pl. ask + 1 pl. træbriketter + 10 poser grillbriketter inkl. levering kr. 3398,-  

Disse priser er kun gældende indtil d. 4. juli 2010 - så det er nu du skal slå til ! 

Vi leverer mellem 1-6 hverdag efter, at vi har modtaget din bestilling og betaling. 

  

Normalprisen for ask er kr. 1.749,- pr. palle. 

Normalprisen for træbriketter er kr. 2.199,- pr. palle. 

  

  

Du kan læse meget mere om vores briketter her: Træbriketter 

Her kan du få mere information om vores aske brænde: Ask 

Vores grillbriketter er af en meget høj kvalitet: Grillbriketter 

 

  

  

Tilbud på kvalitetsspagnum. 
  

Vi har netop fået gødet spagnum i 300 liters poser hjem til en super god sommerpris! 

  

Så kom og afhent 1 pose á 300 liter gødet spagnum på vores lager i Tjæreborg for kun kr. 69,- 

Ønsker du levering - så køb 9 poser á 300 liter gødet spagnum inkl. levering for kun kr. 999,- 

  

Priserne gælder så længe lager haves. 

  

http://www.fyr-selv.dk/shop/30_Tilbud_lige_nu/170_TILBUD_fra_vores_nyhedsbrev_2_pl_ask_+_10_poser_grillbriketter/2_pl_ask/
http://www.fyr-selv.dk/shop/30_Tilbud_lige_nu/171_TILBUD_fra_vores_nyhedsbrev_2_pl_traebriketter_+_10_poser_grillbriketter/
http://www.fyr-selv.dk/shop/30_Tilbud_lige_nu/172_TILBUD_fra_vores_nyhedsbrev_1_pl_ask_+_1_pl_traebriketter_+_10_poser_grillbriketter/
http://www.fyr-selv.dk/shop/13_Briketter/40_OEKO_BRIK_traebriketter/
http://www.fyr-selv.dk/shop/14_Braende/Stablet_Ask/135_Stablet_braende_Ask/
http://www.fyr-selv.dk/shop/19_Grillbriketter_starter_og_tilbehoer/Grillbriketter/129_20_poser_Grillbriketter_a_2_5_kg_pr_pose/
http://www.fyr-selv.dk/


Helt nyt produkt hos fyr-selv.dk - Osmo surbundsgødning. 

Osmo Surbunds Gødning er en fingranuleret organisk specialgødning til surbundsbede.  

Med magnesium, jern og svovl samt havalgeekstrakt, der giver stærke, sunde og rigt 

blomstrende surbundsplanter. Osmo Surbunds Gødning sikrer den rette surhedsgrad, så 

planterne trives optimalt.  

Produktet er miljøvenligt. Skånsomt overfor planter og natur(svider ikke). 

Osmo surbundsgødning passer perfekt sammen med vores grove spagnum!  

Den grove spagnum, som vi har fået udviklet specielt til surbundsbede, har en kvalitet, der er 

helt i top. Produktet har vi haft fast i vores sortiment siden - helt sikkert en spagnum, der er 

kommet for at blive... 

TILBUD - 18 poser á 300 ltr. grov spagnum + 1 pose Osmo 

surbundsgødning á 5 kg. kun kr. 1.999,-  

 

  

Med ønsket om en god og dejlig sommer.  

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 
 

 

http://www.fyr-selv.dk/shop/23_Spagnum/Grov_Spagnum/169_TILBUD_18_poser_Grov_spagnum_+_1_pose_Osmo_surbundsgoedning/
http://www.fyr-selv.dk/shop/23_Spagnum/Grov_Spagnum/169_TILBUD_18_poser_Grov_spagnum_+_1_pose_Osmo_surbundsgoedning/
http://www.fyr-selv.dk/nyhedsbrev.php
http://www.fyr-selv.dk/nyhedsbrev.php

