
JELØY www.jeløyved.no
ved tlf. 90 96 25 65

SLIK BESTILLER DU VED:
SMS-bestilling: 909 62 565
E-post-bestilling: post@jeloyved.no
Telefonbestilling er til 909 62 565 før kl 21.00 alle dager.

1000 liter furu stablet på
pall med noe UV-stråle-
skadede nett produsert i 
2012-2013 selges for

Kr 600,-  =  38 øre/kWh

SERTIFISERT 
NORSK VIRKE: 

BESØK SKALLERØD-BODEN som er åpen 24/7 - med 
grønnsaker og poteter. Tilbudsved 40 l x 3 kr. 100,-
Tillitsbøtte og visaterminal.

Skallerød Gård
Reneflotveien 54
1514 Moss
www.jeloyved.no

RYDDESALG AV 2.-SORT VED:

Kjøp3X40 l for kr 100,-

eller hele  pallen med

30 sekker for kr 950,-

(Tilbudet gjelder så langt

 lageret rekker)

Vi fyrer 
med ved  

2014-2015

JELØY www.jeløyved.no
ved tlf . 90 96 25 65

JELØYwww.jeløyved.no
vedtlf.90962565

Den Norske Vedfestivalen 
Søndag 21. september 2014 på Skallerød

Reneflotveien 54, N.-Jeløy kl 10.00 -18.00

Slik beStiller du ved:
SMS-bestilling: Send:  «VED + melding» til «1963» 
Epost-bestilling: post@jeloyved.no
Telefonbestilling er til 90 96 25 65 før kl 2100 alle dager. 

JELØY www.jeløyved.no
ved tlf . 90 96 25 65

Skallerød Gård 
Reneflotveien 54  
1514 MOSS
www.jeloyved.no

ÅRetS tema: 
Bytt ut svart olje med grønn ved!

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.

SPleiSeFrAkt:  gir nesten lik frakt for alle paller og bidrar til lav frakt for 
alle med fulle lass losset rett på plass med minilaster. Bæring av sekker etter 
avtale. 
pr.1. (første) - pall innen 25 km kr 150,-  (kr. 200,- etter 01.12.) 
2.inntil 5.pall   innen 25 km     kr 100.- 
6.-10.pall          innen 25 km  kr   50.- 

Fredrikstad/Sarpsborg/Halden/vestby-Oslo-syd /øst/
sentrum leveres med et tillegg på kr 100,- per pall med spleisefrakt!  

Oslo vest / nord  for bomring leveres med et tillegg på kr 150,-  
per pall med spleisefrakt!  

vintertillegg: Snø/is med brøytekanter osv. og små leveranser,  krever 
et termintillegg etter 1.desember på kr 50.-/pall og ev. tørketillegg ved stor 
pågang.

Ved større avstander eller antall, og for sekkebæring avtales prisen spesielt.

FAktureriNG /etterskuddsbetaling må avtales. Gebyr: kr 50,-
Alle priser er inkl. mva, og kontant, med kort, eller forskuddsbetalt til  konto:  
9365 07 06658 Forbehold om prisendringer pga uforutsette endringer.

Våre tompaller kan returneres hit, settes på våre pallesamleplasser i nabo-
laget, 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 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 gjennomsnittsvekt.

RyDDeSalg aV 2.-SoRt. VeD:

Kjøp 3x40 l. for kr 100.- 

eller hele pallen med 

30 sekker for kr 950.-
(Tilbudet gjelder  ut 2014)

Avesnder: Her settes fullstendige returadr på en linje
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Vi fyrer
med ved

2015-2016

”En god kveld starter
med å fyre i ovnen”

JELØY www.jeløyved.no
ved tlf. 90 96 25 65

VERTIFISERT
NORSK

TREVIRKE

SERTIFISERT 
NORSK VIRKE: 

l  KJØP VEDEN NÅ!  l



Kjøp veden nå!
I år er all ved ute-tørket i en fin sommer, og noe i 2-3 år, dekket med telt eller
satt inn i veksthus. Har du ved igjen, setter jeg vedpallen du har igjen opp på 
den nye pallen. 

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 som samler kondens. Vi 
kommer og måler veden og bytter den ut omgående. Vi skal kun ha fornøyde 
kunder, og du skal trygt kunne anbefale oss til naboen!

Ofte stilte spørsmål:
Spleisefrakt! Vår måte å skaffe deg rimelig levert ved. Veden ”kjører buss” og jo 
kortere rute og færre stopp jo bedre! Vi tar ut minilasteren og kjører vedpallene 
helt på plass. Frakten blir da litt på hver, og fulle lass på 20-25 paller gjelder.  

Vedlotteri! Vi tar i mot neste års bestilling ved levering og frem til 1. august
da vinnerne trekkes! De som også betaler tidlig får dobbel gevinst!

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.

Tompaller! Vi tar fjorårspallen tilbake ved levering av ny ved. Noen steder lager 
vi samlepass i nabolaget og du kan etterspørre den. De kan også kjøres hit til 
gården, og fortsette som nøkkelen til rasjonell vedhåndtering! Samleplassene 
skal ikke brukes til ukurante paller!

Favn! Gammelt mål på 60 cm ved, stablet 1 m høyt og 4 m langt på akkord. 
Svinner 10% ved kutting og stabling i 30 cm, og 10 % ved tørking til 1944 liter.
1 favn bjørk veier ca 800 kg som gir ca 3500 kWh ved 17% fukt i en ovn med 
75% virkningsgrad. Se vedkalkulator på Google Play, om du vil vite vedprisen
pr kWh! Vekt er et bedre mål! Vår 40 liter bjørk veier ca 18 kg v/17% fukt!
1000 liter ca 420 kg. Vi har vekt med ved levering! 

Vedpriser 1.7.2015 gjelder til 1.7.2016
1000 liter stablet på europall 85x120cm:              kWh
JELØYved 28 cm 1000 liter 1.sort Kr 0,62 Kr   850,-
Furu 28 cm 1000 liter 1.sort Kr 0,52 Kr   800,-
Bjørk 20 cm 1000 liter 1.sort Kr 0,70 Kr 1200,-
Bjørk 28 cm 1000 liter 1.sort Kr 0,70 Kr 1200,-
Bjørk 40 cm 1000 liter 1.sort Kr 0,70 Kr 1200,-
Eik/ask 28 cm 1000 liter 1.sort Kr 0,65 Kr 1300,-

40 liter stablet 30 sekker på stor-europall 102x120cm:
JELØYved 28 cm 40 liter (30 sk./pl.) kr     40,-
Furu 28 cm 40 liter (30 sk./pl.) kr     40,-
Furu 28 cm 40 liter (30 sk./pl.) noe sort kr     30,-
Bjørk 28 cm 40 liter (30 sekk pr. pall) kr     60,-
Bjørk 20 cm 40 liter (28 sekk pr. pall) kr     60,-
Diverse 2.-sort 40 liter (30 sekk pr. pall)
og endeved (pallepris kr 950.-) kr 35,- x antall

Spesialved:
Bakhon 50 cm 1500 liter kr   800,-
Peisved bjørk 60 cm 1000 liter kr 1500,- 
Endeved (kr 0,50 kWh) 1000 liters europallnett
  ustablet med ca 700 liter ved kr   450,-
Pallekapp (kr 0,20 kWh) 1000 liters europallnett
  ustablet med ca 600 liter ved kr   200,-
Opptenningved (OTV) 40 liter sekk med 25-30 cm lange
  fliser av div. treslag kr     50,-
HEL-VED  1000 liter pall
Runde nattkubber 16-22 cm diameter x 26 cm høyde kr 1000,-
Hoggestabber 35-50 cm diameter og
  60-70 cm høye. løs-/ hardved kr 250,-/350,-

RyddeSalg av 2.-Sort. ved:
Kjøp 3x40 l. for kr 100.- eller hele pallen med 30 sekker for kr 950.-
(Tilbudet gjelder så lenge lageret varer)

     Oppvarming via strøm eller vedfyring
     Uansett kilowatt-pris vil fyring med ved, forutsatt tørr ved innenfor
     16-17% relativ fuktighet, falle vesentlig rimeligere ut.

BREDE PLANKER AV BJØRK, OSP OG EIK!
Store trær blir til fine materialer for utebord og lignende.
Kom å velg dine planker! 80mm tykke og 30-50 cm brede.

     ECOFAN
     Utnytt vedfyringen bedre med en Ecofan-vifte.
     Ecofan produserer sin egen energi og fordeler
     ovnens lune varm meget effektivt rundt i rommet.
     Ecofan-vifte som går på varmen fra ovnen
     er med i vedbussen.
     Type 800 BBX to blad messing Kr 1490,-
     Type 812 BBX to blad messing Kr 1850,-
     Type 806 BBX tre blad for lav temperatur-ovn. Kr 1990,-

JOI-lampe 
for ett telys gir 18-lys effekt med
lysdioder for bruk på strømløse 
uteplasser mm. Kr 1490,-

Vedbussen.


