Lantmännen Agroenergi är
kvalitets- och miljöcertifierat
enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Vill du veta mer om den goa värmen?
På Lantmännen Agroenergi är vi intresserade av att våra produkter är hållbara ur ett
ekologiskt och miljömässigt perspektiv. Men vi har stor förståelse för att du också är
intresserad av en hållbar ekonomi för egen del.
Glädjande nog ser vi inget motsatsförhållande – på vår hemsida kan du läsa mer
om fördelarna med våra produkter och också göra en kalkyl utifrån din verklighet.
Du kan också kontakta någon av våra återförsäljare eller tala med vår kundtjänst.
Du kommer snart att se att du tjänar på att vara smart – både idag och i framtiden!
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Välkommen in i värmen.
Pellets – den goa värmen.
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· värmeloggs
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Framtiden ligger i din hand
Att välja värme är ett viktigt val. Du vill ju ha ett system som är ekonomiskt
och säkert. Och du vill att det ska vara enkelt att installera och sköta.
Värmepellets är allt detta – säker värme, enkelt att sköta och med lägsta
investerings- och driftskostnader. Och det bästa av allt – det är ett system
som är skonsamt mot natur och miljö. Därför är ditt val av värmesystem faktiskt viktigare än du tror. Du väljer för kommande generationer
också...
Den goa värmen kommer naturligt

Agrols bränsleprodukter är alla noggrant producerade av 100 % trä och
därmed en del i det naturliga kretsloppet. Den samlade energin i träet frigörs
vid förbränning och skapar skön värme på ett effektivt och naturligt sätt.
Och den svenska skogen, som i huvudsak står för råvaran, garanterar att det
finns råvara inom överskådlig framtid.
Det är därför som vi lugnt kan säga att pellets är den goa värmen.
Den värme som kommer både inifrån och utifrån.

Pellets är en del i det naturliga kretsloppet.

När det gäller värme är träskallar
alltid lite smartare...
Kloka människor inser att det är bättre att värma sitt hus med
förnybara och ekologiska bränslen. Kloka människor uppskattar
också att uppvärmningen är ekonomisk ur alla perspektiv.
Kloka människor väljer smidigheten med Värmepellets.

Pellets är det enkla sättet att få go värme hemma, samtidigt som du drar
ditt strå till stacken för en bättre miljö för kommande generationer. Men
fördelarna stannar inte vid miljön – redan idag är eldning med pellets
det mest ekonomiska alternativet om du jämför med olja eller el.
Och med tanke på hur olje- och elmarknaden ser ut, inser du säkert det
smarta i en råvara som är förnybar.
Enklare än du tror

En vanlig fördom som mötte oss i början var att pellets är krångligt.
Döm själv – dagens moderna helautomatiska pelletspannor innebär att
du får tömma aska ungefär två gånger om året. Ett billigt pris för att
vara lite smartare.

AGROL Värmepellets

agrol Värmeloggs

Klok värme för alla

Istället för ved

Våra Värmepellets är 100 % naturlig råvara från rent trä och tillverkas under noggrann
kontroll i våra egna anläggningar. De uppfyller kraven för Grupp 1 enligt Svensk
Standard. Bränsle från träd är av Naturvårdsverket klassat som det bästa ur miljösynpunkt och ingår i det naturliga kretsloppet.

För dig som vill ha ett alternativ till ved finns våra Värmeloggs. Värmeloggsens form
ger en renare hantering och de innehåller också mer komprimerad energi – du sparar
både tid och utrymme.

Energiinnehåll: 4,8 kWh/kg. Volymvikt: ca 650 kg/m3. Askhalt: < 0,5 %. Initialtemp asksmältförlopp: 1400° C

Energiinnehåll: 4,7 kWh/kg. Volymvikt: ca 800kg/m3. Askhalt:<0,5%.

Så här får du hem
den goa värmen
Agrol Värmepellets är enkelt på alla sätt och vis – med dagens moderna
helautomatiska pelletspannor behövs inte mycket tillsyn eller skötsel.
Du kan också sätta en pelletsbrännare på din gamla oljepanna eller
installera en smidig pelletskamin.
Det finns i dag över 200 återförsäljare över hela landet som ser till att
du får ditt miljövänliga bränsle. Du kan också köpa direkt av oss.

Hur gör jag?
Enklast är att beställa på vår webbshop på
www.agrol.se. På hemsidan hittar du också
alla våra över 200 återförsäljare i Sverige.
Du kan även ringa in din beställning till vår
kundtjänst på tel 020-418 419.

Den goa värmen hem till dig
Oavsett hur och av vem du köper dina pellets
eller loggs, får du alltid varorna bekvämt hem
levererade till dig. Du kan köpa våra pellets
i lösvikt som levereras med bulkbil. Eller så
köper du våra pellets i antingen småsäckar
(16 kg), eller storsäck (650 kg). Loggsen
levereras i paket om 10 kg. Smidigt va?

Den goa värmen
kommer från Agrol
Är det någon som kan allt om den goa värmen så är det vi. Vi var nämligen
först med att inse de stora fördelarna i att använda ett förnybart bränsle
till uppvärmning. Ett naturligt val – som för varje dag visar sig vara allt
klokare.
I över 20 år har vi tillverkat och marknadsfört förädlade trädbränslen
i Sverige. Bränslet produceras huvudsakligen i egna fabriker och säljs till
villakunder, värmeverk, fjärrvärmecentraler, kommersiella och industriella
fastigheter över hela landet – och på senare år även till andra länder.
Vi är helt enkelt marknadsledande med all den trygghet och säkerhet det
innebär för dig som kund.

Njut av den goa värmen
Visst är det en lite skönare känsla när du
vet att du valt en uppvärmning som är både
ekonomisk och ekologisk?

Bra att veta:
1m3 olja motsvarar ca 2 ton Värmepellets. Medelförbrukningen i en normalstor villa är ca 6 ton Värmepellets per år. Agrol Värmepellets finns i säckar
om 16 kg som levereras på pall, i storsäck om 650 kg samt som bulkleverans i lösvikt.

