
OVNTØRRET ASKETRÆ I TÅRN 
Vores ovntørrede asketræ er håndstablet og klar til 
brug ved modtagelse. Træstykker måler 24-30 cm i 
længden. Du får 1,8-1,85 Rummeter kvalitetstræ og 
masser af varme! 

TRÆBRIKET 1X 
Klassisk træbriket fremstillet af sammenpresset 
birke- og fyrretræ. Briketten kan bruges i alle typer 
brændeovne, pejse og pejseindsatser. 

Træbriket 1X, 10 kg i pakke

Træbriketter er klar til brug  ved modtagelse og skal 
opbevares tørt.

TRÆPILLER - HØJKVALITET 
Måske markedets bedste 6 eller 8 mm træpille.  
Bemærk det høje askesmeltepunkt! 

Træpiller er pakket i poser, nemme at håndtere og 
klar til brug ved modtagelse.

16kg i pose

OVNTØRRET PEJSEBRÆNDE I SÆK
22 ltr. ovntørret blandet løv. Træet har en brændværdi på ca. 3500 kcal/kg. Dette er det perfek-
te valg, hvis tårnet skal opbevares et stykke fra hvor træet skal bruges. I stedet for at skulle 
flytte mange stykker, kan man nøjes med at tage en sæk i hver hånd og så har man hurtigt 
og nemt brændet hvor det skal brændes! Træ er et levende materiale, som optager og frigiver 
fugt. At pejsebrændet er ovntørret betyder, at det er blevet tørret i ovn og derfor har en lav 
fugtighed som gør, at detklar til brug med det samme. 

Et par dage før fyrring kan det med fordel tages med indenfor, for at slippe af med den sidste 
overfladefugt. Gøres dette ikke, kan det være sværere at optænde og afgive mere røg og os.

TUN varenr. 1943684

SPECIFIKATIONER
Indhold palle: 1,8-1,85 Rummeter (RM)
Vandindhold: Max 24 %
Brændværdi: Ca. 4.700 Kcal/kg
CO2 udledning 
CO2-neutralt
TUN varenr. 1942500

SPECIFIKATIONER
Indhold palle: 96 pk á 10 kg
Vandindhold: Max 6%
Brændværdi: Ca. 4.500 Kcal/kg
Svovludledning: Max 0,01%
Askeindhold: Max 0,2%
TUN varenr. 1942487 

SPECIFIKATIONER
Indhold palle: 56 ps á 16 kg
Vandindhold: Max 8 %
Brændværdi: Ca. 4.500 Kcal/kg
Askesmeltepunkt: 1.500-1.550 °C
Svovludledning: Max 0,01%
Askeindhold: Max 0,2%
8 mm TUN varenr. 1722090
6 mm TUN varenr. 1828266

OVNTØRRET ASKETRÆ 
Som brænde måske en lidt overset træsort. Ask brænder længe og giver god varme. Træet har et 
smukt udseende med en tynd og fin bark. Velegnet til brændeovn og pejs. Asketræet kommer fra 

Baltikum og leverandørerne overholder naturligvis EU’s tømmerforordning (EUTR). 

TRÆBRIKETTER - EFFEKTIV VARME TIL NATTEN
Træbriketter er måske ikke så spændende at kigge på i forhold til et stykke træ. Til gengæld giver de 
varme i længere tid. Briketterne indeholder ingen kunstige tilførte bindemidler. Det er træets egen 

lignin og presningen, der holder briketten sammen. Brændtiden på en briket afhænger af, hvor godt 
du kan styre ilttilførslen i din brændeovn. HUSK! Træbriketter skal gløde og ikke flammebrænde. 

PEJSEBRÆNDE
Løv er en af de lette træsorter. Den er derfor også let at få ild i. Da der findes flere forskellige sorter 

af løv, kan det ikke garanteres hvilke præcise typer disse tårne indeholder. Træet brænder lidt hurti-
gere end de andre og er derfor velegnet til fyring i korterer perioder - måske til en hyggelig aften ved 

en bålplads eller foran pejsen. 

TRÆPILLER AF HØJESTE KVALITET
Træpiller produceres af træsmuld som presses igennem matricer, der giver dem deres runde form og 

længde. Diameteren er enten 6 eller 8 mm som er afgørende for hvilken type fyr de skal bruges i. 

Greenwood træpiller er måske markedets bedste træpiller - et højkvalitetsprodukt uden bark, 
bindemiddel eller andre tilsætningsstoffer. Træpillerne giver en høj og jævn varme og har et højt 

askesmeltepunkt på 1.500-1.550 °C, der sikrer mod slagge-dannelse. 
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OPTÆNDING I BRÆNDEOVN
God og hurtig optænding af din brændeovn eller pejs. Optænding skal ske hurtigt og brænde  

længe nok til at antænde større stykker brænde uanset træsort. 
Klar til brug ved modtagelse.

MORSØ OPTÆNDINGSPOSER
Sikrer effektiv og hurtig optænding i både brændeovn, grill og bål. De forseglede tænd-
poser er lugtfrie og du slipper for at få lugt på hænder og tøj. Tændposerne er forsegle-
de i brandbare antændingsposer opbevares tørt.

Benyt Morsø tændposer til at skabe den særlige varme følelse af hygge! Morsø tænd-
poser sikrer effektiv og hurtig optænding i både brændeovn, grill og bål.
De forseglede tændposer er lugtfrie og du slipper for at få lugt på hænder og tøj. Kas-
sen indeholder 100 stk. og er derfor perfekt til genopfyldning af Morsø tønden.

Sådan gør du:
Placer 1-2 tændposer mellem kul, briketter eller brænde og antænd tændposen. Tænd-
poserne er forseglede i brandbare antændingsposer. Tændposen bruges som væge og 
antændes i hjørnet.

TUN varenr. 1994936

SKIVESKIVE
Engvej 5 . 7800 Skive . tlf. 9752 1100 . WWW.XLBYGSKIVE.DK.   
ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag 07.00-17.30. 
Lørdag 09.00-14.00. Søndag 10.00-14.00 - find os på Engvej 5

Ved køb  
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med brændsel, 
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GRATIS 

i lokalområdet.

Kom ind  i forretningen  ... eller du kan BESTILLE på skive@xlbygskive.dktlf. 97521100
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OPTÆNDINGSPINDE 
Ca. 4 kg pr. sæk. Optændingspindene leveres i net og er klar til brug. God og hurtig 
optænding af din brændeovn eller pejs. Klar til brug ved modtagelse.

Et par dage før fyrring kan det med fordel tages med indenfor, for at slippe af med den 
sidste overfladefugt. Gøres dette ikke, kan det være sværere at optænde og afgive 
mere røg og os.

TUN varenr. 2093445 20,-
PR. SÆK

49,-
100 PS.


