Heidi og Einar Kristen Aas ønsker deg en koselig vedfyringssesong med mange trivelige kvelder med den gode vedvarmen! Har du behov for ved til bål og verandaovn finnes det
også i selvbetjeningen ved Skallerødboden 24/7 året rundt
sammen med sesongens grønnsaker og poteter!

Vi garanterer ved til alle som blir med i lotteriet fordi;
Du hjelper oss med logistikken med kun fulle lass.
I fjor trakk vi 13 GRATIS-paller, og hadde nok ordrer til at det var fulle lass hele høsten
med ukentlig rute Halden til Asker! Vinnerpallen(e) kan byttes i annen ved, stå på lager eller gis bort!
Gratislodd!
Din tidligbestilling før 1.8. gir deg et gratislodd! «Veden skal være i hus til St.Hans» sies
det, men det holder å bestille lettvint minilasterlevert ved fra oss!
Doble odds og premie:
Bestill og betal samtidig og vi dobler premie og odds! Oddsen 4-dobles om du er rask og
betaler før 1.8. også! Etter mottak av faktura så betal til konto!
IKKE NOE Å VENTE MED!!
Sikre deg CO2 -nøytral vedkos før høstekulda kommer, og sett gjerne huset på døgnsyklus
med lavere temperatur når du ikke er hjemme, for med vedovn blir det raskt varme i huset!
Totalt blir ved billigere enn strøm!
Lav spleisefrakt:
Vedlotteriet med fulle lass, gjorde at spleise-frakten kunne holdes på et minimum, og økt
salg gav færre kjørte km og bompasseringer!
Samkjøpsrabatt/Vervepremie;
-SPAR kr 100.- ved å verve naboen også! Ennå mer rasjonell logistikk og begge sparer når
tillegget på 1.-pall droppes! Færre lossinger og lastinger av minilasteren sparer tid!

På JELØYved ønsker vi å være en vel-assortert vedleverandør med enkelt levert ved
til enhver og ethvert behov:

1000 liter stablet på europall 86x120cm:
Ekstra Hard ved*): Agnbøk, 10% hardere enn Eik 30cm ;
Hardved; Bøk, Eik, Lønn eller Ask 28 cm
Bjørk Klasse Ekstra Pluss*) 28cm i kasse, ovnstørket ekstra tørr 28 cm
Bjørk 20 cm 1000 liter nett 1.sort
Bjørk 28 cm 1000 liter nett 1.sort

Bjørk 40 cm 1000 liter nett 1.sort
JELØYved 28 cm 1000 l. nett 1.sort
Furu 28 cm 1000 liter nett 1.sort

40 liter på 102x120cm pl.
JELØYved 28 cm 40 l. ca. 14 kg 30 sk. pall
Bjørk 28 cm 40 l. ca. 18 kg 30 sk. pall
Bjørk 30 cm Kl. Ekstra Pluss*) 40 l. ca.15 kg 66 sk. pall

Bjørk 20 cm 40 l. ca. 18 kg 30 sk. pl.
Opptenningved (OTV) 25-30 cm lange fliser 40 l.
Div. 2.-sort sekker selges i Skallerødboden fra kr 30.-/sk.

Spesialiteter med mer
Opptenningsruller 50 stk eske 4 cm x Ø 2,5 cm.
Opptenningsruller 40 stk eske 4 cm x Ø 3 cm.
Gran/furu 28 cm 1200 liter løs tømt hos kunde

Kort endeved 5-25 cm 1000 liter løse biter ca 700 liter ved i nett på pall.
Hel kubbe Endeved 1200 liter-løs 5-25 cm tømt hos kunde. (KJELEVED)
Lang Endeved 30-50 cm 1200 liter løs tømt hos kunde. (KJELEVED)
Bakhon - Bakerovnsved 50 cm 1500 liter på pall
HEL-VED runde nattkubber 1000 liter pall 16-22 cm diameter x 26 cm høyde
Hoggestabber 35-50 cm diameter og 60-70 cm høye

Ring/sms: 90 96 25 65, eller send på post@jeloyved.no

Plastdekke når det trengs! Rett på plass i
to høyder!

Pallenett
og sekker
håndstables fulle !

Fin utetørket
ved.

Bøttetriks når
du er borte!

VEDPRISER 1.5.2019 gjelder til
1.1.2020 (kan endres)
SMS-bestilling ; 90962565
Epost-bestilling; post@jeloyved.no

Telefonbestilling til 90 96 25 65 før kl
21.00 alle dager.
LEVERING: Utkjøring med lastebil med minilaster Asker-Halden ukentlig. Pallene settes pent på plass i garasjer, skjul, v/døra osv.
HENTING: man.-lør. før 16.00. Lunch 12.-13.
VEDLOTTERI: Bestill og betal før 1/8. og vinn 2 paller JELØYved!! Bestill før
1/8 og vinn en pall JELØYved!! Gode odds og vi holder spleisefrakten nede
med rasjonell kjøring!
NABOKJØP: Kjøp sammen med naboen innen ca 100 m og spar kr 100.- begge to!
Spleisefrakten holdes nede med rasjonell kjøring!

Råstoff hentet vesentlig fra skogeiere i Østfold, hogd etter internasjonale godkjenningsnormer. Sesongens ved er hogd og kløyvd før en god ute-tørk, og satt
inn før lasting. Noe Klasse Ekstra + er ovnstørket import til 8-12% fukt.
FULL TØRR-VED-GARANTI 17-20% fukt, ellers ny ved!

Vedtype

Beskrivelse

pris pr. Enhetspris
kWh *) stablet ved Antall Summèr ditt kjøp:

1000 liter stablet på europall 85x120cm :
JELØYved

1000 liter 1.sort < 17% 28 cm

kr 1,12

kr 1 300,00

sum kr ………....

Furu

1000 liter 1.sort < 17% 28 cm

kr 1,10

kr 1 200,00

sum kr ................

Bjørk

1000 liter Kl.Extra+ 28 cm <11%

kr 1,13

kr 1 850,00

sum kr ................

Bjørk

1000 liter 1.sort 20 cm <17%

kr 1,12

kr 1 700,00

sum kr ................

Bjørk

1000 liter 1.sort 28 cm <17%

kr 1,05

kr 1 600,00

sum kr ................

Bjørk

1000 liter 1.-sort 40 cm <17%

kr 1,05

kr 1 600,00

sum kr ................

Hardved (Eik/Ask/Lønn/Bøk)

1000 liter 1.sort 28 cm <17%

kr 1,03

kr 1 700,00

sum kr ................

Hardved Agnbøk 10% hardere 1000 liter 1.sort 28 cm <17%

kr 1,07

kr 1 950,00

sum kr ................

Gran/furu 28 cm

kr 0,96

kr 950,00

sum kr ................

1200 liter løs <17%

40 liter stablet 30 sekker på stor-europall 102x120cm:
JELØYved

28 cm

40 liter (30 sk./pl.) ca 14 kg

kr 1,08

kr 60,00

sum kr ………....

Bjørk

28 cm

40 liter (30 sk/ pl) ca 18 kg

kr 1,26

kr 85,00

sum kr ………....

Bjørk

30 cm

40 liter (66 sekk pr. pall) ca 15 kg
Kl. Ekstra + ovnstørket

kr 1,97

kr 85,00

sum kr ………....

Bjørk

20 cm

40 liter (30 sk/pl.) ca 18 kg

kr 1,51

kr 90,00

sum kr ………....

40 liter (30 sk./(pl.) 15-18 kg

kr 0,50

kr 30,00

sum kr ………....

Opptenningsruller 50 stk eske 4 cm x Ø 2,5 cm.

kr 150,00

sum kr ………....

Opptenningsruller 40 stk eske 4 cm x Ø 3 cm.

kr 140,00

sum kr ………....

Div. 2.-sort

Spesialiteter med mer:

Opptenningved (OTV)

40 liter sekk med 25-30 cm lange
fliser av div. treslag

kr 1,26

kr 50,00

sum kr ………....

Bakhon Bakerovnsved

1500 liter 50 cm

kr 0,54

kr 800,00

sum kr ………....

Endeved KORT

1000 liters løs ustablet med ca
700 liter ved 5-25cm

kr 0,72

kr 600,00

sum kr ………....

Endeved LANG

1000 liter-løs lang endeved 30-55
cm (KJELEVED)

kr 1,09

kr 700,00

sum kr ………....

kr 0,70

kr 700,00

sum kr ………....

kr 0,45

kr 300,00

sum kr ………....

kr 1,01

kr 1 200,00

sum kr ………....

Pallekapp (kr 0,20 kWh)

1000 liter-løs HEL endeved 5-25
cm (KJELEVED)
1000 liters europallnett ustablet
med ca 600 liter ved

HEL-VED runde nattkubber

1000 liter pall 16-22 cm diameter x
26 cm høyde UTSOLGT

Endeved HEL

Hoggestabber

sum kr ………....

(Strømpris 2017 gj.snitt kr 97,9 og 2019 1.-kv. kr 124,30)

Kr. …………

*) ved 17% fukt har veden 4,42kWh pr. kg. Ved 20% fukt har veden 4,26kWh/kg. Reduseres etter effektiviteten til ovnen;ca
75%. Alle paller kan veies ved levering med minilasteren. (App på tlf: "Vedkalkulator"). Ovnstørket Kl. Ekstra + er ofte under
10%RH.

Vi feirer kåringen til «Årets Vedprodusent 2017»
med råbått på ECOFÅN og JOI, og gir deg endå mer
hygge og kos med vedvårmen! Viftene produserer sin
egen strøm og fordeler vedvårmen.
Ecofan- vifter som går på varmen fra ovnen og fordeler luften ut i rommet har jeg med i bilen:
Type 800 BBX to blad
messing

kr 1490,- TILBUD kr 1340.-

Type 812 BBX to blad
messing

kr 1850,- TILBUD kr 1665.-

Type 806 BBX tre blad for lav-temperatur-ovn.

kr 1990,- TILBUD kr 1790.-

JOI-lampe for ett telys gir 18-lys effekt med lysdioder for
bruk på strømløse uteplasser, hytter mm.

kr 1490,-

Kr…………….

HENTING

er gratis, men må avtales for å sette frem rett ved!

Gratis lånehenger med jekketralle og rampe bak med plass til 2 stablede paller. Settes klar etter avtale.
MIDLERTIDIG SKADET.

SPLEISEFRAKT: (gir nesten lik frakt for alle paller og bidrar til lav frakt for alle m ed fulle
lass losset rett på plass m ed m inilaster. Bæring av sekker etter avtale.
pr.1. (første) -pall innen 25 km

kr 200,-

kr......200,00

2.inntil 5. pall innen 25 km

kr 100.- x……antall pall =

kr...................

6.-10.pall

kr 50.- x ….. antall pall =

kr...................

innen 25 km

Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Vestby, Oslo-syd /øst/sentrum
leveres m ed et tillegg på kr 100.-/pl m ed spleisefrakt!

Kr 100,- x......antall pall =

kr ……………

Oslo vest / nord for bom ring, Bærum , Asker leveres m ed et tillegg
på kr 150.-/pl m ed spleisefrakt!
Kr 150,- x......antall pall =

kr ……………

Vintertillegg:Snø/is m ed brøytekanter osv. og sm å leveranser,
krever et term intillegg etter 10.desem ber på kr 50.-/pall og ev.
tørketillegg ved stor pågang:

Kr 50.- x …….antall pall =

Kr……………

Spleisefrakt eksem pel på 4 pall til Bærum i høst:
200+100+100+100+4x150= kr 1100.- (= Mer enn 2 favn levert rett på
plass m ed m inilasteren!)

Sum frakt

Kr ……..

VERVE-Rabatt; Om , to naboer innen 150m kjøper sam m tidig sparer
begge kr 50.-!

Rabatt;

Kr……………

Ved større avstander eller antall og for sekkebæring avtales prisen
spesielt.
ORDRESUM……
Fakturagebyr: Etterskuddsbetaling må avtales. Ved bøttetriks og betaling innen en uke er det IKKE
GEBYR!!
Alle priser er inkl. mva, og kontant, med kort, eller
forskuddsbetalt til konto: 9365 07 06658 Forbehold om
prisendringer pga uforutsette endringer.

KR……………

kr

50.-

Våre tompaller kan returneres hit, settes på våre
pallesamleplasser i nabolaget, eller tas med tilbake ved
neste leveranse.

HUSK AT ALLE VEDPALLER ER STABLET OG DERFOR HAR CA. 1/2 FAVN PR. 1000
LITERS PALL, MENS LØS VED ER CA 70 % AV DETTE (1500 l. løs er mindre enn 1000 liter
hardstablet)!
1000 LITER-PALLEN ER 86 X 120 CM OG SETTES INN/PÅ PLASS MED MINILASTEREN
VED ÅPNING PÅ MIN. 1,05 METER BREDDE. SMÅSEKKPALLENE ER 105 X 120 CM.
ALL VED ER TØRR OG REN FOR FLIS OG BITER. Kwh -pris er veiledende etter 17% fukt,
og gj.snittsvekt på sekk. 75% vikningsgrad er vanlig på vedovn.

FULL TØRR-VED-GARANTI ! All ved skal være under 20% fukt. Reklamasjon må fremsettes
omgående innen to uker, og kan avvises om veden er lagret i rå omgivelser, f.eks. kjeller, eller
andre rom uten ventilasjon, og innpakket i plast ned til bakken som samler kondens. Vi kommer og
måler veden og bytter den ut omgående. Vi skal kun ha fornøyde kunder, og du skal trygt kunne
anbefal e oss til naboen!

Navn………………………………………………………………………………….
Adresse:………………………………
Epost: ………………………………………………………………………………….
Mobilnr……………………………
Ca. leveringstid; (sms før levering): …………

Send listen som vedlegg eller som epost:

post@jeloyved.no

*)Vedr. Lagersituasjonen;
Det ble en travel sesong 2018-2019 med ny salgsrekord, og lageret holdt ikke i fjor
selv etter noe innetørking, men vi har nå skaffet kontakter på ovnstørket ved som ikke
har vært ute, og dermed har høyest mulig kvalitet og er ekstra tørr, noe som gir mere
varme. Slik ovnstørking gir ofte ved med ca 10% fukt, og dermed ekstra effekt!
JELØYved har nå fått mer hardved og økt pris, og vi tar inn agnbøk, det hardeste treslaget som er å få kjøpt, 10% hardere enn eik, og fint til grilling og steking i ovn! Ved
som holder lenge i ovnen!
Vi øker prisene litt for råstoffet er blitt svært populært i det grønne skiftet, og mye er
solgt på eksport, så kampen om tømmeret med svak krone merkes.
Ha en god varm høst og vinter!
Hilsen Heidi og Einar Kristen Aas

Skallerødboden er åpnet
med JELØY gourmet grønnsaker og uvaskede poteter
for selvbetjeningssalg kontant og kort.
Reneflotveien 54, Nordre Jeløy.

I Skallerødboden selges også vedsekker om du bare
trenger noen få. Det er 2.-sort der, men du kan få 1.-sort
i arbeidstiden om de ikke er i boden.

GDPR REGLER INNFØRES
men det er usikkert om det gjelder for vårt årlige kundebrev. Uansett må du gjerne be om at eposten-adressen din
slettes om det ikke er aktuelt med vedtilbud! End en epost til post@jeloyved.no

