Velkommen
hos SJS Pellets A/S
SJS Pellets er din garanti for træpiller af højeste kvalitet
Levering direkte til kunden
Hos SJS Pellets leverer vi dine varer helt til
den ønskede lagerplads eller ind i din silo og
du vælger selv den mest passende leveringsmetode:
•	Levering med moderne og effektive blæsebiler med speciel indblæsningsudstyr og
onboard vejesystem
•	Levering af paller og BigBag med bl.a.
mobiltruck
•	Levering af løse træpiller med tiptrailer
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Effektive, moderne og fleksible leveringsmuligheder.
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I mere end 25 år har vi solgt miljøvenlig og
energirigtig brændsel til både private, erhverv
og offentlige institutioner i form af træpiller,
træbriketter og halmpiller til hele landet. Vi
foretager løbende kvalitetskontrol og sikring,
så du som kunde hos SJS Pellets altid er
sikret de bedste produkter. Vi er derfor bl.a.
ENplus-certificeret træpilleforhandler. ENplus
er et europæisk kvalitetssikringsprogram for
træpiller, som anvendes af de førende producenter og forhandlere, hvilket sikrer en ensartet høj kvalitet hver gang du handler.
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skovdrift på hele kloden?
Esbjergvej 51
DK-6600 Vejen
Tel: +45 26175736
info@estrupnature.dk
www.estrupnature.dk

Din garanti
for bæredygtig
skovdrift

Din garanti
for bæredygtig
skovdrift

Så bliv FSC®- og/eller PEFC™-certificeret gennem Estrup Nature
FSC-C138925FSC-C138925
PEFC/-09-31-123PEFC/-09-31-123

Tlf. 26 17 57 36

www.estrupnature.dk



Vores produkt
Vores træpiller er primært produceret
i Danmark og råvarerne stammer fra
nærliggende skovområder.
Vi er certificeret PEFC forhandler for
træpiller og tager dermed et ansvar
for bæredygtig skovbrug. Løbende
analyser foretages af Dansk Teknologisk
Institut. Vi ved, at den bedste kvalitet
giver de bedste resultater ude hos vores kunder. Som en følge heraf sælger
vi kun sådanne træpiller, der lever op til
de højeste standarder.
Som en af de få virksomheder i Danmark kan vi tilbyde levering af træpiller,
hvor der tilsættes en specialolie under
indblæsningen hvilket minimerer støv
og smuld.

Denne Interaktive Brochure
er designet og leveret
af JS Danmark

MJ’s lastvogn’s
Opbyg & Service
TLF 2819 5165
V/ Mark Jørgensen

www.jsdanmark.dk

Opbygninger & ombygninger af lastvogne samt reparationer
og service. Ring og få et tilbud på 28 19 51 65 eller skriv til
os på: mjopbyg@hotmail.com

Kundeservice er en vigtig del af vores virksomhed
Hos SJS Pellets gør vi gerne lidt ekstra for vores kunder. Står du med en specifik opgave eller udfordring, sidder vi altid klar til at finde en løsning.
Virksomheden styres af dygtige medarbejdere med mange års erfaring i branchen, som gerne rådgiver dig personligt.
Derudover kan du finde flere informationer om os og vores produkter på vores
hjemmeside www.sjs.eu, hvor du kan afgive din bestilling døgnet rundt.
SJS Pellets A/S
Branderupvej 4
6240 Løgumkloster
Tlf.: 7474 5912
Mail: mail@sjs.eu
www.sjs.eu

