Priser på brænde. Brattingsborg Gods 8305 Samsø.
Alle priser er målt i rummeter.
Længder på 2 eller 2,7 meter.
Bøg:
Eg og asketræ:
Ahorn:
Birk:
Poppel og el:
Blandet løv:
Gran og fyr:
Ukurante kævler, og kævler i meget store dimensioner:

Pr. 08.11.2022

Rummeter pris ved fast vej.
excl. moms
incl. moms
kr.
430,00
537,50
kr.
410,00
512,50
kr.
400,00
500,00
kr.
360,00
450,00
kr.
315,00
393,75
kr.
340,00
425,00
kr.
320,00
400,00
kr.
330,00
412,50

Rabat på 10% gives ved samlet køb over kr. 8.000 på rest af udvalgte varer.
Andre effekter.
Ege pæle. Runde eller flækkede:
Andre pæle. Prisen kan svinge, alt efter træsort:
Tømmer i forskellige træsorter:
Aske stager - længde op til 5.0 meter
Aske stager - længde over 5.0 meter
Andre stager i løv og nål - prisen aftales individuelt.

Stk. pris ved fast vej.
excl. moms
kr.
150,00
kr.
125,00
Dags pris.
kr.
125,00
kr.
115,00

incl. moms
187,50
156,25
156,25
143,75

Pyntegrønt.
Prisen kan svinge alt efter træsort og kvalitet. Pris pr. kg:
Sølvbryllup grønt (selvklip)

kr.
kr.

excl. moms
37,00
420,00

incl. moms
46,25
525,00

Priser på brænde for selvskovere.
Hårde træsorter = bøg, ask, eg.
Bløde træsorter = birk, ahorn, el, poppel, elm.
Nåletræ = sitka, grandis, fyr, nobilis.
Alle priser er kr. pr. rummeter.
Førstegangs udtynding, i kulturer med gennemsnits diameter fra 0 - 10 cm.
Typisk med fjernelse af ca. hver 8 række + evt. udrensning af birk, poppel ol.

Alle kulturer:

kr.

excl. moms
0 – 150,00

incl. moms
0 – 187,50

Førstegangs udtynding, med gennemsnits diameter fra 0 - 15 cm.
Typisk med fjernelse af 25 - 50 % af træerne.
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Eller udtynding hvor "krukker" fjernes.

Alle kulturer:

kr.

excl. moms
170,00

incl. moms
212,50

Udtynding i kulturer med diameter på gennemsnit fra 15 cm. og opad.
Typisk med fjernelse af 25 - 50 % af træerne.
Eller udtynding hvor "krukker" fjernes.
Hårde træsorter:
Bløde træsorter:

kr.
kr.

excl. moms
215,00
190,00

incl. moms
268,75
237,50

kr.

excl. moms
150 – 200,00

incl. moms
187,50 – 250,00

Udtynding af nåletræ:
Afhængig af tykkelse:
Selvskovning af toppe:
Hårde træsorter:
Bløde træsorter:

kr.
kr.

215,00
190,00

268,75
237,50

Andre opgaver:

Prisen fastsættes individuelt.

Side 2 af 2

