Juletræspaller
2019
Komplette juletræspaller
Paller til pyntegrønt
Halv-paller
Varmebehandlede paller
Hollænderpaller
Sæt til EUR-paller
Special-paller
Sidestænger
Tilbehør

Alle priser er eksklusiv moms

Juletræspalle ”Standard”:
Pallen består af:
• 1 stk. samlet palle - 116 x 190 cm
• 6 stk. boret sidestænger
Fremstillet af høvlet træ 21x73 mm.
Styrkesorteret
• 6 stk. snore med bundet løkke
• 2 stk. mærkesedler
• 18 stk. 6x80 skruer til montering af stænger
• Bits og tusch

188,00 kr. pr. stk.

Juletræspalle ”Grønagergård”:
Pallen består af:
• 1 stk. samlet palle - 116 x 190 cm
• 6 stk. boret sidestænger
Fremstillet af høvlet træ 23x73 mm.
Styrkesorteret
• 6 stk. snore med bundet løkke
• 2 stk. mærkesedler
• 18 stk. 6x80 skruer til montering af stænger
• Bits og tusch

195,00 kr. pr. stk.

Juletræspalle til pyntegrønt:
Pallen består af:
• 1 stk. samlet palle - 116 x 190 cm
• 6 stk. boret sidestænger
Fremstillet af høvlet træ 21x73 mm.
• 6 stk. snore med bundet løkke
• 2 stk. mærkesedler
• 18 stk. 6x80 skruer til montering af stænger
• Bits og tusch

163,00 kr. pr. stk.

Om vores juletræspaller:
Bundpaller:
Træet til pallerne er savet på Grønagergård Savværk og kommer fra danske skove. Pallerne
bliver samlet på savværket af dygtige medarbejdere og kan bestilles som FSC® og PEFC™
certificeret.

Sidestænger:
Sidestængerne høvles af udsøgt skandinavisk træ indkøbt til formålet. Sidestængerne til
juletræspallerne ”Standard” og ”Grønagergård” er styrketestet ved håndkraft, så de kan
holde til presset, når pallerne bliver læsset.
Alle vores stænger bliver boret og hullerne undersænkes fra begge sider, så det er
nemmere at få snorene igennem.

Smallere juletræspaller:
Vi kan nu tilbyde at producere en juletræspalle med målene 112 x 190 cm. Pallen er som
vores almindelige juletræspaller, men strøerne under er 112 cm i stedet for 116, og
brædderne ligger derfor lidt tættere. Prisen er den samme.

Salg af specialvarer:
• Specialpaller
• Hollænderpaller
• Paller med tykkere dæk
• Europaller - nye og brugte
• Sidestolper til Europaller - med eller uden udfræsning og huller
• Lange skruer
• Særlige ønsker – ring og få en snak med os

Juletræspalle ”GS2016”:
Med vores juletræspalle GS2016 kan du læsse op i 2,4 meters højde med 2 halvpaller
ovenpå hinanden. Begge paller passer i samme pakkemaskine. Pallerne er designet til også
at kunne anvende bundpallen ovenpå hinanden. Se billeder.
Husk at bestille bits, tusch og mærkesedler ved siden af!

Bundpallen:
Består af:
• 1 palle med not i strøerne
• 2 sider samlet af 3 lodrette og
2 vandrette stænger
• 3 topstænger med fer
• 18 stk. 6x80 skruer til montering af siderne
• 12 stk. 6x120 skruer til fastgørelse af topstængerne.
252,00 kr. pr. stk.
Toppallen:
Består af:
• 1 palle med not i strøerne
6 stk. sidestænger af høvlet træ
21x73 mm., forboret til skruer og snor
• 3 snore med bundet løkke
• 18 stk. 6x80 skruer til montering
174,00 kr. pr. stk.

Varmebehandling ISPM 15:
I år kan vi tilbyde varmebehandlede juletræspaller som samlesæt.
Både bundpallen og sidestængerne er varmebehandlede og mærket med samme
registreringsnummer. Samlesættet betyder at I som juletræsproducenter ikke behøver at
være registreret hos Landbrugsstyrelsen, for at samle den komplette palle.
Ifølge reglerne må man ikke samle en varmebehandlet palle fra én varmebehandler med
varmebehandlede sidestænger fra en anden varmebehandler uden at være registreret.

Det er vores faste underleverandør DDC med registreringsnummer DK-8006, som
varmebehandler alle vores paller og sidestænger. I kan læse mere om DDC på
hjemmesiden www.ddcp.dk.

Salg af løsdele
Indhent tilbud ved større mængder.
Produkt

Antal

Enhed

Pris i kr.

Bits TX 30

10

Stk.

42,50

Skruer 6,0x80 (200 stk.)

1

Ks.

180,00

Snor m/løkke 290 cm

200

Stk.

500,00

Mærkesedler

10

Stk.

40,00

Tusch

1

Stk.

15,00

A-stænger (Grønagergård) 23x73

1

Stk.

17,25

Stænger (Standard) 20x73

1

Stk.

16,25

Bundpalle

1

Stk.

90,00

Levering:
• Bliver foretaget af vores faste kompetente chauffører,
som sikrer at varen bliver leveret korrekt
• Et helt træk består af 480 komplette paller
• Fragtfri levering ved hele træk til Jylland og Fyn
• Max. 2 aflæsningssteder (max. 20 km imellem stederne)
• Ved mere end 2 aflæsningssteder tillægges 1.000,00 kr. ekstra pr. aflæsningssted
• Al tilbehøret til et helt træk bliver leveret til én af adresserne

Bestilling:
Ved bestilling er det vigtigt at oplyse:
• Kontaktperson og vedkommendes telefonnummer som har med bestilling at gøre
• Kontaktperson og vedkommendes telefonnummer som har med aflæsning at gøre
• Mailadresse til ordrebekræftelse og faktura
• Fakturaadresse
• Leveringsadresse - måske flere

Betalingsbetingelser:
Netto 8 dage efter levering

Kontaktoplysninger:
Grønagergård Savværk
Sminge Møllevej 20
8883 Gjern
Tlf.: 86 87 54 14
info@groenagergaard.dk
www.groenagergaard.dk

Vi kan også være behjælpelige med:
- Produktion af træemballage
- Special- og engangspaller
- Tømmer - lægter – brædder
- Griselegetøj
- Lærk - Douglas - Gran - Robinie - Eg - Bygningstømmer
Husk: Vi er købere af råtræ

