
Vi leverer grøn energi  - som giver dig varme.

Hestlundvej 2
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www.german-pellets.dk 

Forhandler:



Diameter 8 mm

Brændværdi ca. 5,4 kWh/kg

Vægtfylde 0,66 kg/dm3

Fugtighed 7 til 9 %

Askeindhold �������

Smuld �������

Råstoff ������QnOHWU 

German Pellets har en top brænd-
værdi på 5,4 Kwh. Det betyder du får 
mere varme ud af German Pellets sam-
menlignet med mange andre træpiller. 
Det er selvfølgelig en styrke, som hæn-
ger sammen med at askeindholdet og 
vand indholdet er stabilt lavt i pillen 
og ensartet fra gang til gang. 

Det gør det også nemmere at fyre 
med German Pellets, der er minimal 
mængde af aske som skal !ernes og 
justeringen af fyret fra leverance til 
leverance bliver færre.  Endelig er der 
næsten ingen smuld i sækken, det kan 
mærkes, for det er pillerne der giver 
den bedste varme. Det gør Ger-
man Pellets til et godt valg, når der 
skal vælges brændstof til træpille fyret.

DINplus kvalitet
DINplus er ikke bare et forventet ind-
hold i pillerne. DIN plus-certi"cering 
er en løbende kontrol af produktionen, 
som sikrer en ensartet premium kva-
litet.  Det er din garanti for at German 
Pellets, som minimum indeholder 
hvad der loves i certi"ceringen. 

DINplus-pellets 
fra German Pellets

German Pellets leveres i 15 kg 
sække. Det gælder både for 
6 og 8 mm. Det gør det nemt 
at håndtere varen, hvad enten 
den skal i en pilleovn eller 
i et stokerfyr. 

Leveringssikkerhed
German Pellets er Europas største pro-
ducent af træpiller, med en stor fabrik i 
Wismar i Nordtyskland. Denne produk-
tion tæt på Danmark, giver en stabil og 
god leveringssikkerhed til dig, også når 
der kommer en kold vinter. Derudover 
har vi decentrale lagre i Danmark, til at 
klare spidsbelastninger. Så du kan altid 
få leveret German Pellets.

Fleksibel kundeservice
German Pellets har et bredt forhand-
lernet, som dækker hele landet, så der 
er altid en leverandør i dit nærområde.  
Vi holder løbende vore forhandlere 
opdateret om produktet, så du kan 
altid få mere at vide af dem om fyring 
med træpiller.

Forhandlerne 
er præsenteret på  
www.german-pellets.dk 

German Pellets er fremtidens 
brændstof til dit fyr.

German Pellets 
er lette at håndtere


