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IndholdsfortegnelseVores historie 
Haslevs Ryttershop blev oprettet i 
juni 2020. Målet med Haslevs Ryttershop er 
at gøre det nemmere at være hesteejer 
uden at gå på kompromis med kvalitet. 
 

Vores mærker er nøje udvalgt efter kvalitet, 
som giver de bedste forhold for din hest. 
Vores succes bygger på kvalitet, tillid og 
enkelhed. Dette til sammen er vigtigt for 
vores selvforståelse.

Det står vi for 
Hos Haslevs Ryttershop elsker vi heste, der 
trives. Derfor vil vi altid gøre vores bedste 
for at finde og træffe de 
valg, der er mest rigtige for din hest. 
  
Faglig viden er vigtig for os hos Haslevs 
Ryttershop. Derfor har vi løbende samtaler 
med eksperter inden for de mærker, vi 
har. På den måde har vi mulighed for at 
give den bedst mulige vejledning.

Mission 
Det er vores mission at skabe et godt miljø 
for hesten og dens ejer. Derfor vil man i 
fremtiden kunne finde os til ridestævner og 
andre arrangementer. 
  
Det vil både være som sponsor og som 
forhandler af kvalitetsprodukter.

Kontakt 
Det er ikke alle produkter du finder på 
vores webshop.  
Er du interesseret i disse produkter eller 
har du andre spørgsmål.  

Ring til os på: 
tlf.:    42 15 62 30 
Mail: haslevsryttershop@gmail.com 

Så finder vi sammen en løsning der passer 
dig bedst.

mailto:haslevsryttershop@gmail.com
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BUILD Slow-Release 

Et suppleringsfoder, der sikrer indtagelsen 
af kvalitetsprotein og fibre hos alle heste. 
Foderet indeholder et mellemhøjt niveau af 
protein, som er let fordøjeligt og har en høj 
andel af essentielle aminosyrer.

Groov Original 20Kg

Et suppleringsfoder, der sikrer indtagelsen 
af kvalitetsprotein og fibre hos alle heste. 
Foderet indeholder et højt niveau af protein, 
som er let fordøjeligt og har en høj andel af 
essentielle aminosyrer.

Groov Protein 20Kg

Et suppleringsfoder, der sikrer indtagelsen af 
kvalitetsprotein og fibre hos alle heste. 
Foderet indeholder et højt niveau af protein, 
som er let fordøjeligt og har en høj andel af 
essentielle aminosyrer.

Groov Extra Protein 20Kg

Et suppleringsfoder tilpasset til den 
havrefølsomme hest. Foderet sikrer 
indtagelsen af kvalitetsprotein, fibre og fedt.

Groov Sensitive 20Kg

Køb 10 for 149 DKK pr/stk
Køb 1 for 159 DKK pr/stk

Køb 10 for 159 DKK pr/stk
Køb 1 for 169 DKK pr/stk

Køb 10 for 189 DKK pr/stk
Køb 1 for 199 DKK pr/stk

Køb 10 for 179 DKK pr/stk
Køb 1 for 189 DKK pr/stk
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Havre (specialbehandlet), hvedeklid, 
havreklid, lucerne, presset roemasse, hvede, 
roemelasse, havre (havre med højt 
fedtindhold), grønmel, kartoffelprotein, 
natriumklorid, vegetabilsk rapsolie og fedt.

Performance 20Kg

PERFORMANCE  

Et suppleringsfoder, der sikrer indtagelsen 
af kvalitetsprotein og fibre hos alle heste. 
Gennem en patenteret naturlig proces 
(SPC) har foderet egenskaber, som giver 
hurtigere normalisering af væskebalancen 
og fremskynder restituering efter træning.  

SLOW 
RELEASE  
ENERGY*

MEDIUM 
HIGH 

PROTEIN*

* Slow Releasing And Long-Lasting Energy For A Well-Balanced Digestive Tract 
* Digestible Crude Protein Per Kilo Feed

100g

Køb 10 for 199 DKK pr/stk
Køb 1 for 209 DKK pr/stk
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PERFORMANCE  

Low Starch Muesli er et supplementsfoder 
med ekstra lavt (6 %) stivelses- og (5 %) 
sukkerindhold, med tilsat levende gar for at 
afba- lancere hestens fordojelsessystem. 


Low Starch Muesli 20Kg

Performance Low Starch er et 
suppleringsfoder med et ekstra lavt indhold 
af stivelse (4%) og sukker (4%) med tilsat 
aktivt gær for at balancere hestens 
fordøjelse af foderet.

Low Starch 20Kg

Suppleringsfoder til præstationsheste 
eller heste med følsom mave med høj 
SPC effekt pr. kg foder. 


Maxbalance 20Kg

Energirigt suppleringsfoder til 
præstationsheste, som er rigt på 
fibre og fedt og indeholder kvalitetsprotein. 


Energy 20Kg

Køb 10 for 269 DKK pr/stk
Køb 1 for 289 DKK pr/stk

Køb 10 for 219 DKK pr/stk
Køb 1 for 239 DKK pr/stk

Køb 10 for 329 DKK pr/stk
Køb 1 for 359 DKK pr/stk

Køb 10 for 205 DKK pr/stk
Køb 1 for 215 DKK pr/stk
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Presset roemasse, havre (havre med højt 
fedtind- hold), hvede, havre, roemelasse, 
hvedeklid, grønmel, lucerne, havreklid, 
kartoffelprotein, vegetabilsk rapsolie og 
fedt, natriumklorid.  

Sport Original 20Kg

BOOST  
Fast-Release Energy
Energirigt suppleringsfoder til 
præstationsheste, som er rigt på fibre og 
fedt og indeholder kvalitetsprotein. 
Indeholder et mellemhøjt proteinniveau. 

FAST 
RELEASE  
ENERGY*

MEDIUM 
HIGH 

PROTEIN*

* Mix Of Fast Releasing Energy Content And Long-Lasting Energy  
* Digestible Crude Protein Per Kilo Feed  

80g

Køb 10 for 159 DKK pr/stk
Køb 1 for 169 DKK pr/stk
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FAST-RELEASE ENERGY  

Dampkogt suppleringsfoder til 
præstationsheste. Et müslifoder med højt 
fedtindhold og et højt proteinindhold. 


High Protein Muesli 20Kg

Dampkogt suppleringsfoder til 
præstationsheste, med højt fedtindhold og 
mellemhøjt proteinindhold. Egnet til heste 
med behov for mere energi, som hesten 
hurtigt optager og omdanner. 


High Energy Muesli 20Kg

Havrefrit og dampkogt suppleringsfoder 
til voksne heste i let eller normalt arbejde. 
Indeholder et mellemhøjt proteinniveau. 


Sensitive Muesli 20Kg 

Køb 10 for 189 DKK pr/stk
Køb 1 for 199 DKK pr/stk

Køb 10 for 209 DKK pr/stk
Køb 1 for 219 DKK pr/stk

Køb 10 for 169 DKK pr/stk
Køb 1 for 179 DKK pr/stk
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Byg (dampkogte), Hvedekli, Hørfrø, 
Majsflager (dampkogte), Hvede 
(dampkogte), Melasse, Sukkerroe fibre uden 
melasse, Æble, Gær, Vegetabilsk rapsolie, 
Gulerod, Kartoffelprotein. 

Sensitive Mash 15Kg 

SPECIALPRODUKTER  
Fast-Release Energy  
Havrefrit specialfoder med råvarer som 
f.eks. æble, gulerod, gær og hørfrø. Skal 
blandes med varmt eller koldt vand og 
trække i ca. 15 minutter inden fodring.  
Kan med fordel anvendes til at øge hestens 
vandindtag, stabilisere hestens 
væskebalance, for hurtigere genopbygning 
efter præstation, eller i andre situationer. 
hvor hesten har et øget vandindtag (diarré, 
kolikfølsom hest osv.). Indeholder et 
mellemhøjt proteinniveau.  

* Mix Of Fast Releasing Energy Content And Long-Lasting Energy  
* Digestible Crude Protein Per Kilo Feed  

FAST 
RELEASE  
ENERGY*

MEDIUM 
HIGH 

PROTEIN*

100g

Køb 10 for 159 DKK pr/stk
Køb 1 for 169 DKK pr/stk
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SPECIALPRODUKTER  

Suppleringsfoder specielt tilpasset til ældre 
heste, eller heste i alle aldre, som har svært 
ved at tage på. Energirigt foder med ekstra 
tilsat protein af høj kvalitet, ekstra vitaminer 
og mineraler i et afbalanceret forhold. 

Senior Sensitive 20Kg 

Ekstra proteinrigt suppleringsfoder med lavt 
indhold af stivelse. Giver et koncentreret 
tilskud af kvalitetsprotein (primært 
kartoffelprotein). Ekstra højt indhold af 
aminosyrerne lysin og methionin.

Muscle Up 20Kg 

Et suppleringsfoder, specielt udviklet til 
føl og ungheste, indeholdende ekstra 
meget kvalitetsprotein, vitaminer og 
mineraler. Foderet er let fordøjeligt og har 
en høj andel af essentielle aminosyrer. 

Foal 20Kg 

KRAFFT Milk er en erstatning for 
hoppemælk, som er udviklet specielt til 
heste. Dens sammensætning ligner naturlig 
hoppemælk og er velegnet til både 
moderløse føl og føl.

Milk

Køb 10 for 170 DKK pr/stk
Køb 1 for 189 DKK pr/stk

289 DKK pr/stk

Køb 10 for 189 DKK pr/stk
Køb 1 for 199 DKK pr/stk

299 DKK pr/stk
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Soja, ekstraheret og ristet, hvedeklid, 
grønmel, havreklid, presset roemasse, 
lucerne, roemelasse, natriumklorid, 
vegetabilsk rapsolie og fedt, 
kartoffelprotein.

Plus Protein  

KONCENTRAT  

Koncentreret suppleringsfoder, der tilfører 
protein i kombination med fedt, fibre samt 
vitaminer og mineraler i et afbalanceret 
forhold. Kan anvendes som eneste 
kraftfoder, da behovet dækkes med 
en forholdsvis lav mængde, eller til heste 
med højere proteinbehov i kombination 
med korn. 

VERY 
 HIGH 

PROTEIN*

* Slow Releasing And Long-Lasting Energy For A Well-Balanced Digestive Tract 
* Digestible Crude Protein Per Kilo Feed

210g

SLOW 
RELEASE  
ENERGY*

Køb 10 for 209 DKK pr/stk
Køb 1 for 229 DKK pr/stk
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Presset roemasse, hvedeklid, havre, hvede, 
grønmel, roemelasse, lucerne, 
natriumklorid, vegetabilsk rapsolie og fedt, 
kartoffelprotein. 

Plus Energy  

KONCENTRAT  

Koncentreret suppleringsfoder, der tilfører 
skånsom energi. Rig på fibre og fedt i 
kombination med kvalitetsprotein samt 
vitaminer og mineraler i et afbalanceret 
forhold. Kan anvendes til den normalt 
arbejdende hest som eneste kraftfoder, da 
behovet dækkes med en forholdsvis lav 
mængde, eller til heste med højere 
energibehov i kombination med korn. 

MEDIUM 
 HIGH 

PROTEIN*

* Slow Releasing And Long-Lasting Energy For A Well-Balanced Digestive Tract  
* Digestible Crude Protein Per Kilo Feed  

90g

SLOW 
RELEASE  
ENERGY*

Køb 10 for 169 DKK pr/stk
Køb 1 for 279 DKK pr/stk
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En retningsgivende mængde for en voksen 
hest i let arbejde er ca. 0,2-0,6 kg kraftfoder/
pr. 100 kg hest og mindst 1,5 kg tørstof 
grovfoder/pr. 100 kg hest.  

Det kan være nødvendigt at supplere en lav 
kraftfodermængde med ekstra 
mineralfoder.  

Presset roemasse, havre, hvedeklid, hvede, 
havreklid, grønmel, roemelasse, byg, 
natriumklorid, vegetabilsk rapsolie og fedt, 
lucerne, kartoffelprotein.  

Leisure Pellets  

LEISURE 

Suppleringsfoder til voksne heste i let eller 
normalt arbejde. 

Indeholder et normalt proteinniveau

Køb 10 for 119 DKK pr/stk
Køb 1 for 129 DKK pr/stk
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LUCERNE 

Lucerne Pellets er varmlufttørret lucerne i 
pilleform. Anvendes i kombination med 
hø, wrap og græsning. Har et højt indhold 
af fibre og en høj proteinkvalitet.

Lucerne Pellets 25Kg 

Lucerne Pure Pellets er varmlufttørret 
lucerne i pilleform uden tilsat melasse. 
Anvendes i kombination med hø, wrap 
og græsning. Har et højt indhold af fibre og 
en høj proteinkvalitet. 


Lucerne Pure Pellets 25Kg 

Lucerne Chopped er et varmlufttørret 
grovfoder baseret på hakket lucerne. 
Anvendes i kombination med hø, wrap og 
græsning – og kan sammen med foderhalm 
også gives som eneste grovfoder. 


Lucerne Chopped 15Kg 

Køb 10 for 149 DKK pr/stk
Køb 1 for 159 DKK pr/stk

Køb 10 for 157 DKK pr/stk
Køb 1 for 167 DKK pr/stk

149 DKK pr/stk
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Fås som 20 kg sæk og 8 kg spand. 

Miner Original Pellets  

MINERALER  
Et velafbalanceret mineraltilskud til heste i 
normalt arbejde, hvis ikke mineralindholdet 
i den øvrige grov- og kraftfodermængde er 
tilstrækkelig.  

Den passende mængde bør baseres på 
mineralværdien i grov- og kraftfoderet og 
hestens arbejde, vækst og drægtighed/
diegivning.

RATIO  

4.0
Calcium

Phosphorus

Køb 20kg for 389 DKK pr/stk
Køb 8kg for 229 DKK pr/stk
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MINERALER 

Et velafbalanceret mineraltilskud til heste 
der græsser, eller til heste som mest 
spiser grovfoder, hvis ikke 
mineralindholdet i den øvrige grov- og 
kraftfodermængde er tilstrækkelig.


Miner Summer Pellets  

Et velafbalanceret mineraltilskud til 
præstationsheste, hvor mineral- indholdet i 
den øvrige grov- og kraftfodermængde ikke 
er tilstrækkelig. 


Miner Extra Pellets  

Et pelleteret mineraltilskud for at 
genoperette mineralbalancen ved 
kalciumrig grovfodermængde. Den 
passende mængde bør baseres på 
mineralværdien i grov- og kraftfoderet.

Miner Balance P Pellets  

Køb 20kg for 269 DKK pr/stk
Køb 8kg for 199 DKK pr/stk

Køb 20kg for 569 DKK pr/stk
Køb 8kg for 229 DKK pr/stk

Køb 20kg for 419 DKK pr/stk
Køb 8kg for 239 DKK pr/stk
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Gærsvampekultur (død) 40 %, 
bentonitler 38 %, B2-vitamin 204 
mg/kg og vitaminer.

Gastro Support 

TILSKUD

Vores bestseller, der sikrer en sund tyktarmsfunktion (hed tidligere 
MagTarm). En unik sammensætning af B-vitaminer, gærorganismer samt 
stoffer, der modvirker forsuring. Anvendes både forebyggende og ved 
problemer f.eks. i stresssituationer som miljøskift, transporter, foderskift, og 
når hestene skal på græs.  

MAVE OG TARM  

149 DKK pr/stk
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TILSKUD  

Alsidigt tilskud i koncentreret form, 
fremmer hestens almenbefindende og 
præstationsevne. Velegnet til drægtige 
hopper eller før bedækning. 

Vitamin Multi

Vitamin E er vigtig for muskelfunktionen 
hos f.eks. hårdt arbejdende heste og føl. 
Også drægtige hopper kan have brug for 
tilskud for fostrets vævstilvækst.

E-Vitamin

Fremmer pelssætningen samt hestens 
tyktarms- og muskelfunktion. Anvendes 
ved appetitløshed, ved pelstab/ 
pelssætning, samt ved stress f.eks. ved 
transporter, foderskift osv. 


B-Vitamin  

Granuleret salt af levnedsmiddelkvalitet. 
GMO frie råvarer. Blandes i foderet, fx i 
KRAFFT MASH Sensitive, eller opløses i 
lunkent vand til kogesaltopløsning.

Salt 10Kg

Køb 3kg for 217 DKK pr/stk
Køb 1l. for 119 DKK pr/stk

Køb 3kg for 199 DKK pr/stk
Køb 1l. for 142 DKK pr/stk

Køb 3kg for 169 DKK pr/stk
Køb 1l. for 89 DKK pr/stk

69 DKK pr/stk
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TILSKUD  

Erstatter tab af flere vigtige elektrolytter 
i forbindelse med f.eks. fugtig afføring og 
kraftig svedproduktion. 


Electrolytes Pro  

249 DKK pr/stk

Tilskud af kobber og jern i organisk bundet 
form, hvilket letter optagelsen. Kobber og 
jern er vigtige sporstoffer ved opbygningen 
af blandt andet bindevæv, knoglevæv og 
røde blodlegemer. 


Copper Iron  

179 DKK pr/stk

Mangel på magnesium kan påvirke 
muskelfunktionen og hestens mentale 
balance. Dette tilskud forebygger og 
afhjælper magnesiummangel.  

Magnesium  

129 DKK pr/stk
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TILSKUD  

Et velafbalanceret mineraltilskud til heste 
der græsser, eller til heste som mest 
spiser grovfoder, hvis ikke 
mineralindholdet i den øvrige grov- og 
kraftfodermængde er tilstrækkelig.


Joint Support  

549 DKK pr/stk

Et velafbalanceret mineraltilskud til 
præstationsheste, hvor mineral- indholdet i 
den øvrige grov- og kraftfodermængde ikke 
er tilstrækkelig. 


Biotin  

199 DKK pr/stk

Et pelleteret mineraltilskud for at 
genoperette mineralbalancen ved 
kalciumrig grovfodermængde. Den 
passende mængde bør baseres på 
mineralværdien i grov- og kraftfoderet.

Olie  

Køb 10l. for 349 DKK pr/stk
Køb 1,8l. for 69 DKK pr/stk
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TILSKUD 

Hørfrøolie tilfører koncentreret energi 
i skånsom form, f.eks. til heste med 
muskelproblemer eller heste, der har 
svært ved at holde huld.

Linseed Oil  

99 DKK pr/stk

Et velafbalanceret mineraltilskud til 
præstationsheste, hvor mineral- indholdet i 
den øvrige grov- og kraftfodermængde ikke 
er tilstrækkelig. 


Hoof Support  

239 DKK pr/stk

Et pelleteret mineraltilskud for at 
genoperette mineralbalancen ved 
kalciumrig grovfodermængde. Den 
passende mængde bør baseres på 
mineralværdien i grov- og kraftfoderet.

Stress Relief  

239 DKK pr/stk
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UDEN PARFUME – MED ØKOLOGISK KOKOSOLIE 

Nathalie Digby Shampoo er gennemtestet, 
svanemærket og ren luksus til heste der vaskes 
ofte. Mild, men uhyre effektiv. Særligt udvalgte 
ingredienser som økologisk kokosolie, collagen 
og milde sæber, efterlader pelsen ren, blød og 
skinnende. Parfumefri, renser i dybden og er mild 
og skånsom for huden. 

Hæld lidt shampoo i en spand med vand. 
Blandingsforhold 1:10. Brug opløsningen til at 
gøre hestens pels våd – vask herefter som du 
plejer. Fedt og snavs opløses, du sparer både 
vand og tid. Er man/hale strid og uhåndterbar, 
anbefales det at følge op med Digby Conditioner.

Digby Shampoo

NATHALIE HORSE CARE

99 DKK pr/stk
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HURTIGT TØRRENDE HÅNDRENSE-GEL 

Vores populære Nathalie Hand Clean i 
uparfumeret udgave. Hand Clean med glycerin er 
en hurtigt tørrende håndrense-gel, der sikrer 
optimal håndhygiejne. Et nemt og godt alternativ 
til håndvask, når vand og sæbe ikke er 
tilgængelig.  

Efterlader huden ren og blød. Dørhåndtag, 
redskaber og håndklæder der bruges af alle i 
stalden, deler nemt bakterier og virus. Derfor er 
god håndhygiejne vigtigt, både hjemme, i stalden 
og når du er på farten.

Hand Clean – Uparfumeret

NATHALIE HORSE CARE

65 DKK pr/stk
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Nathalie Digby Conditioner, nok markedets 
bedste og mest gennemtænkte balsam til heste. 
Med svanemærket på etiketten, er sundhed og 
miljø, kombineret med den absolut bedste 
virkning fra plejende og blødgørende 
ingredienser.  

Økologisk kokosolie og aloe vera, beskytter man 
og hale og gør den let at rede ud. Parfumefri og 
uden silikone. Giver hvert hårstrå fugt og pleje og 
modvirker filtre og knuder. 
Brug Digby Conditioner som kur i hestens man og 
hale. Lad sidde i 5 min. og skyl med vand.

Digby Conditioner

NATHALIE HORSE CARE

109 DKK pr/stk
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HURTIGTØRRENDE, SKAL IKKE SKYLLES UD 

Nathalie After Work Wellness til afvaskning af krop 
og ben efter træning. After Work Wellness er et 
effektivt koncentrat, der virker som ren wellness 
og ekstra forkælelse på den varme/svedige hest. 

Den kølende effekt giver følelsen af friskhed og 
velvære. Huden renses grundigt for sved, pelsen 
efterlades ren, blød og vil tørre hurtigt. 

After Work Wellness blandes i vand i forholdet 
1:20. Vask hestens krop med opløsningen, brug 
en svamp eller blød børste. Skal ikke skylles ud!

After Work Wellness

NATHALIE HORSE CARE

129 DKK pr/stk
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NATHALIE HORSE CARE

MILD & EFFEKTIV

Nathalie Hand Soap med glycerin er en 
lækker og luksuriøs håndsæbe der 
efterlader hænderne rene og velduftende 
efter hver vask.

Hand Soap

59 DKK pr/stk

TIL TRAVLE HÆNDER –

MED ØKOLOGISK PILEEKSTRAKT

Nathalie Hand Cream beskytter, blødgør og 
plejer hænderne. Økologisk pileekstrakt 
styrker hudens bakterieflora.

Hand Cream

BLØDGØR OG BESKYTTER EFFEKTIVT

Nathalie læbepomade er en 
svanemærket læbepomade, der er ideel 
til daglig pleje af tørre og sprukne læber. 
Blødgør og beskytter effektivt.

Lip Balm

20 DKK pr/stk

Køb 75ml. for 75 DKK pr/stk
Køb 300ml. for 149 DKK pr/stk
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NATHALIE HORSE CARE

EFFEKTIV & SKÅNSOM

Nathalie Leather Cleanser renser læderet 
for sved og snavs, uden at udtørre. Den 
praktiske spray gør det nemt at komme ind 
i alle kroge. Brug den til dit rideudstyr, sko, 
støvler, lædertasker osv.

Leather Cleanser

125 DKK pr/stk

MED ØKOLOGISK KOKOSOLIE

Nathalie Leather Conditioner med økologisk 
kokosolie, trænger hurtigt ind uden at fedte. 
Forlænger læderets levetid, virker i dybden 
og gør læderet blødt og smidigt.

Leather Conditioner

109 DKK pr/stk

Nathalie Hoof Oil, en hovolie i absolut 
særklasse med lakseolie, E-vitamin og 
eukalyptus. Lakseolie har særlige 
egenskaber og bevarer hovens naturlige 
evne til at optage fugt fra omgivelserne.

Hoof Oil

169 DKK pr/stk
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CO2 NEUTRALT

E
T  

BÆ
REDYGTIGT VA

LG
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Med Heatlets Premium 6 mm træpiller er du sikret 
en ensartet og høj kvalitet ved hver bestilling.  

De fleste stokerfyr kan indstilles/justeres til at køre 
med 6 mm. Det er ofte en smagssag om fyret 
kører bedre med 6- eller 8-mm træpiller, 
brændværdimæssigt er der ingen eller helt 
minimal forskel. De fleste, som har en 
træpillebrændeovn i stuen, bruger 6-mm 
træpiller.

Premium Træpiller  
6mm - 15Kg - 900 Kg.

HEATLETS

CO2 NEUTRALT

E
T  

BÆ
REDYGTIGT VA

LG

2145 DKK pr/stk
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HEATLETS

Heatlets PremiumPlus 6 mm er CO2-
neutrale træpiller i den bedste kvalitet – 
leveret fragtfrit.

Premiumplus Træpiller, 6mm, 
10Kg, 900Kg

2245 DKK pr/stk

Heatlets Premium træpiller er fremstillet af 
100 % rent nåletræ, primært fyr og gran, fra 
bæredygtige skovbrug.

Heatlets Premium Træpiller, 
6mm, 10Kg, 900Kg

2195 DKK pr/stk

Træpillerne kommer i sække á 15 kg. De 
store sække er med til at forlænge 
intervallerne mellem opfyldning af fyrets 
træpillemagasin.

Heatlets Standard Træpiller, 
6mm, 15Kg, 900Kg

2050 DKK pr/stk
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