
STALLPELLETS  
I PREMIUMKLASS



En bra stallmiljö är av högsta vikt för 
både hästar och människor. Scandbio 
stallpellets, helt utan tillsatser, gör det  
enkelt att mocka och att hålla boxen ren.

SCANDBIO STALLPELLETS 
är en helt naturlig produkt gjord av 
svenskt kutterspån, i huvudsak av gran. 
Den höga kvaliteten gör stallskötseln 
smidigare på flera sätt. Produkten finns 
tillgänglig i småsäck á 14 kg.



KVALITET SOM  
GÖR DET ENKELT

Scandbio stallpellets hjälper dig som hästägare att spara både  
tid, utrymme och pengar. Scandbio stallpellets är helt utan tillsatser 

och  den höga kvaliteten gör stallskötseln smidigare på flera sätt.

SE FILMEN OM EMILIE OCH LÄR DIG MER OM  
FÖRDELARNA MED STALLPELLETS PÅ WWW.SCANDBIO.COM

Fördelarna med att använda Scandbio 
stallpellets märks från första stund. Du 
får snabbt och enkelt en mjuk och lätt-
mockad ströbädd för hästboxen. Efter 
stallpelletsen vattnats upp blir den mjuk 
och får en mycket hög uppsugningsför-
måga.  Det blir mindre mängd gödsel 
eftersom väldigt lite stallpellets följer  
med ut på gödselstacken. Jämfört med 
många andra strömedel dammar stall-
pelletsen betydligt mindre eftersom den 
vattnas, vilket påverkar hela stallmiljön. 
Efter vattning faller stallpelletsen isär  
till finfördelat spån och ger en ljus och 
fräsch stallmiljö.
 
På www.scandbio.com, beställer du 
snabbt och smidigt stallpellets i vår 
webbshop. Naturligtvis kan du även 
hitta produkten hos någon av våra 

många återförsäljare. På hemsidan 
kan du söka efter de återförsäljare 
som finns närmast dig.



WWW.SCANDBIO.COM

MER ÄN STALLPELLETS
Scandbio är Sveriges största företag inom 
fasta förädlade trädbränslen och vi säljer 
100 % förnybar energi i form av pellets, 
briketter, loggs och pulver. Produkterna 
värmer privata hushåll, ger energi till 
kommunala och statliga verksamheter, 
samt driver produktionen i små och stora 
industrier. Bra för dig. Bra för miljön.  
Bra för kommande generationer.

Ett ansvarsfullt skogsbruk är 
viktigt för oss. Därför har vi 
använt papperstypen Munken 
Pure till den här trycksaken.


