En trygg och prisvärd pelletsleverantör
Klintpellets AB är en av Sveriges äldsta pelletstillverkare. Redan 1994 drog vi igång
verksamheten, då under namnet MBAB Energi i Överklinten AB. 2010 drabbades vår fabrik
av en svår brand, men vi bestämde oss för att satsa vidare. I nybyggda och ändamålsenliga
lokaler tar vi oss an framtidens utmaningar. Vår förhoppning är att fortsätta att leverera
högkvalitativ pellets under många år framöver!

Framtidens pelletsfabrik
Med sofistikerad teknik och europapatenterat mätsystem är Unys
pelletsfabriker en garanti för driftsäkerhet, hög kvalitet och god
lönsamhet. Framtidens pelletsfabrik finns alltså redan i dag.

www.unykonsult.se
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Stockholmsvägen 26, 577 74 Målilla • Telefon: 0495-172 60 • Mobil: 0735-420 105

Ulf Nygren
grundare och vd
för Uny Konsult

Det självklara valet
Som villaägare tittar du förmodligen på olika faktorer när du ska välja pelletsleverantör. Efter
många år av nära kundrelationer tror vi att vi vet vad du letar efter, egenskaper som är våra
främsta styrkor. Vi kan erbjuda dig pellets av en extremt hög kvalitet till ett väldigt bra pris.
Vi ser också till du aldrig behöver lida brist på pellets, från beställning till leverans tar det
maximalt 14 dagar. Gör det enkelt för dig, beställ din pellets redan idag!

Med över 50 års erfarenhet inom transportnäringen står
vi för ett gediget kunnande inom transport och spedition.
Läs mer på www.acxl.se
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Pellets – om plånboken får välja!
Pellets är ett mycket lönsamt alternativ till andra värmekällor, faktum är att pellets
blivit billigare och billigare genom åren. En konvertering från olja eller direktverkande
el till pelletsbrännare innebär i runda slängar en halverad energikostnad för dig som
villaägare. Vi kan hjälpa dig med att hitta rätt lösning och med att kolla upp eventuella
konverteringsbidrag.
Om du har en oljepanna tar det inte mer än några timmar för en installatör att byta ut
oljebrännaren mot en pelletsbrännare. En riktigt bekväm lösning är att komplettera med ett
bränsleförråd. Vi kan ge dig råd om utformning och placering.
Om du har ett vattenburet system med enbart elpanna kan en integrerad pelletspanna vara
rätt lösning. Den kan ställas i ett uthus, grovkök eller kanske i garaget. Ett annat alternativ är
en pelletspanna med separat brännare och förråd.
I en villa som värms med direktverkande el är en pelletskamin ofta förstahandsvalet. Med lite
stöttning kan den värma hela huset.

Nordprotekt är ett familjeföretag som har mer än
50 års erfarenhet i transportbranschen. Med korta
kontaktvägar är det alltid lätt att nå oss!

Välkommen till
PacsOn Papperspartner

Vi anpassar alltid våra tjänster efter kundens
önskemål, med personlig kontakt och flexibla
lösningar uppnår vi alltid hög kvalitet!

Lokal leverantör av
emballage, förbrukningsmaterial och kaffelösningar

pacson.se
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www.nordprotekt.se

LOKAL | TILLVÄXT | TILLSAMMANS

Från spån till färdig produkt
Klintpellets produktionsråvara är till 95 procent kutterspån, resten utgörs av klyvspån och
slipdamm. Våra större leverantörer är Rebio, Norra Skogsägarna och SCA Norrbränslen.
Råvaran anländer med lastbil och tippas i en mottagningsficka. Sedan passerar bränslet
en kvarn för sönderdelning. Eftersom vi bara använder torr råvara behövs ingen torkning
före komprimering till ljus pellets, som det finns flera fördelar med. Eftersom råvaran inte
behöver torkas luktar den ljusa pelletsen gott och dessutom är den skonsammare mot
pelletsbrännarna. Efter komprimeringen till pellets måste dessa kylas under ordnade
former. Om det går för fort blir de instabila och kan falla sönder. Och ingen vill ju ha mjöl
i pelletssäcken när man fyller kaminen eller pannan. Innan leverans till kund sker alltid
tre sållningar och utsug av damm, så att vi kan garantera våra kunder en mycket hög
pelletskvalitet fri från damm.

Vi har alltid varit duktiga på kvalitet, men våra nya
lokaler har gjort oss ännu bättre. Idag är produktionsoch paketeringslinjerna sammanbyggda, vilket gör att
vi har en väldigt bra överblick av arbetet.

Passion, kreativitet och hantverk…
Det är vad vi brinner för!
Vi har ett brett sortiment av behandlade och
obehandlade produkter av norrländsk gran och furu.

www.lundgrenshyvleriab.se
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Gör miljön till vinnare – satsa på pellets
Även miljön gynnas om du väljer pellets. Bränslet tillverkas av naturråvara, som vi hämtar i
närområdet och som inte innehåller några främmande ämnen. Exempelvis är det träets eget
lignin som fungerar som bindmedel.
All förbränning av fossila bränslen som olja, naturgas och kol bidrar till växthuseffekten. Den
långsamma temperaturökningen påverkar klimatet till den grad att den utgör ett globalt hot.
Pellets från trä är ett kretsloppsbränsle. Det innebär att det inte utvecklar mer koldioxid om vi
eldar upp det hemma än om det ligger kvar i skogen och förmultnar.
På Klintpellets tycker vi att miljöfrågor är viktiga. Genom att arbeta efter ISO 14001
bidrar vi till att minska miljöpåverkan så mycket vi kan. Till exempel väljer vi miljövänliga
transportlösningar och vi tittar alltid på hur vi ska kunna utvecklas ännu mer på miljöområdet.
Därför är det självklart för oss att stå bakom FN:s globala mål för hållbar utveckling.
Att hålla en hög kvalitet på vår pellets är också en av våra hjärtefrågor. Vi har under årens
lopp samlat på oss en stor erfarenhet, inte minst av hur råvaror ska mixas för bästa resultat.
Varje år testar vi också vår pellets på olika sätt, för att ständigt kunna göra den ännu bättre.
Klintpellets strävar hela tiden framåt och kanske är det därför vi är kvar i branschen efter så
många år.

Detta kunde varit
ditt budskap...
HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

HÅLLBAR
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA

Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se
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Vi levererar efter dina behov
Vi har en leveransgaranti på 14 dagar. Som kund är det smidigt att själv hämta pellets från
vårt lager. Självklart kostar detta alternativ ingenting och samtidigt får du som kund möjlighet
att träffa oss. Kanske har du någon fråga eller fundering om pellets och vi hjälper gärna till
med råd.
Ett annat leveransalternativ är hemkörning med lastbil. Vi har inga egna lastbilar, men vi
har nära och långa samarbeten med lokala speditörer. Chaufförerna har i stort sett varit de
samma under alla år, vilket är en stor trygghet som kund. Vi får ofta höra att våra kunder
uppskattar chaufförerna, något som vi verkligen tycker är trevligt. För det är ju personlighet
och kvalitet som genomsyrar allt vi gör.

Till våra villakunder levererar vi pellets på tre olika sätt:
• Löspellets (bulk) som sprutas genom en slang in i kundens förråd
• Säckar om 16 kilo, vilket är det vanligaste alternativet
• Säckar om 500 kilo

Vi utför:
• Transporter
• Traktortjänster
• Grävning
• Hyvling m.m.

www.tegsnas.se

Fahlgrens Åkeri i Vindeln AB, Hökvägen 3, 922 32 Vindeln Tel. 0933-615 35
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Klintpellets AB
Överklinten 120
915 91 Robertsfors
tel: 0934-402 00

klintpellets@robertsfors.se

Hållbar energi
skapar värden
för många
Ur vår förädling av trävaror kommer rent
och torrt kutterspån som är en ypperlig
råvara till pelletstillverkning. Vi samarbetar gärna med lokala företag som skapar
värden genom att förädla den skogliga
råvaran från våra 27000 medlemmar.

Norra Skogs vision är ett fritt, lönsamt och
ansvarsfullt skogsföretagande för ett
hållbart samhälle!
norraskog.se

• 21263 • www.jssverige.se

www.klintpellets.se

