
STALDPILLER 
I TOPKLASSE



KVALITET SOM 
GØR DET NEMT

Scandbio-staldpiller hjælper dig som hesteejer med at 
spare både tid, plads og penge. Scandbio-staldpiller er helt 
uden tilsætningsstoffer, og den høje kvalitet gør arbejdet 

i stalden nemmere på � ere måder.

Et godt staldmiljø er af afgørende 
betydning for både heste og 
mennesker. Scandbio-staldpiller, helt 
uden tilsætningsstoffer, gør det nemt 
at muge ud og holde boksen ren.

SCANDBIO-STALDPILLER
er et helt naturligt produkt fremstillet 
af svenske træspåner, hovedsageligt af 
gran. Den høje kvalitet gør vedligehol-
delsen af stalden lettere på � ere måder. 
Produktet fås i små sække à 14 kg.

SE FILMEN OM EMILIE, OG LÆR MERE OM 
FORDELENE VED STALDPILLER PÅ WWW.SCANDBIO.COM

Fordelene ved at bruge Scandbio-
staldpiller er tydelige fra første 
øjeblik. Du får hurtigt og nemt blød 
strøelse til hesteboksen, som er 
nem at muge ud. Når staldpillerne 
bliver vandet, bliver de bløde og får 
en meget høj sugeevne. Gødnings-
mængden bliver mindre, fordi der 
kun kommer meget lidt staldstrøelse 
med ud på møddingen. Sammenlignet 
med mange andre strømidler støver 
staldpillerne betydeligt mindre, fordi 
de vandes, hvilket påvirker hele stald-
miljøet. Efter vanding falder staldpill-
erne fra hinanden i � ndelte spåner og 
giver et lyst og frisk staldmiljø.

På www.scandbio.com kan du hurtigt 
og nemt bestille staldpillerne i vores 
webshop. Du kan naturligvis også � nde 

produktet hos en af vores mange 
forhandlere. På hjemmesiden kan du 
søge efter den nærmeste forhandler.



MERE END STALDPILLER
Scandbio er Sveriges største selskab inden for 
fast forædlet træbrændsel, og vi sælger 100 % 
vedvarende energi i form af træpiller, briketter, 
biomasse og pulver. Produkterne opvarmer pri-
vate husholdninger, giver energi til kommunale 
og statslige virksomheder og driver produktionen 
ismå og store industrier. Godt for dig. Godt for 
miljøet. Godt for kommende generationer.

Ansvarlig skovdrift 
er vigtigt for os. Derfor 
har vi brugt papirtypen 
Munken Pure til 
denne tryksag.

WWW.SCANDBIO.COM


