
VARFÖR STALLPELLETS?
Fördelarna med att använda Scandbio stallpel-

lets är många. Du får snabbt och enkelt en mjuk 

och lättmockad ströbädd för hästboxen. Efter 

att stallpelletsen vattnats blir den mjuk, faller 

isär till � nfördelat spån och får en mycket hög 

uppsugningsförmåga. Gödselmängden blir mindre 

eftersom väldigt lite stallpellets följer med ut på 

gödselstacken och jämfört med många andra 

strömedel dammar stallpelletsen betydligt mindre. 

Sammantaget ger det en ljus och fräsch stallmiljö 

för både häst och människa. 

STALLPELLETS I 
PREMIUMKLASS

En bra stallmiljö är av högsta vikt för både hästar 
och människor. Scandbio stallpellets, helt utan tillsatser, 

gör det enkelt att mocka och att hålla boxen ren.

NATURLIG PRODUKT
Scandbio stallpellets är en helt naturlig produkt 

gjord av svenskt kutterspån, i huvudsak av gran. 

Inga onaturliga ämnen har tillsatts och den höga 

kvaliteten gör stallskötseln enklare och effektivare.  

BESTÄLL STALLPELLETS
På www.scandbio.com, beställer du snabbt och 

smidigt stallpellets i vår webbshop. Produkten � nns 

tillgänglig i småsäck á 14 kg och naturligtvis kan 

du även hitta produkten hos någon av våra många 

återförsäljare. På hemsidan kan du enkelt söka 

efter de återförsäljare som � nns närmast dig.

STALLPELLETS 
I SMÅSÄCK
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STALLPELLETS 
I SMÅSÄCK
Pellets i småsäck á 

14 kg med.

STALLPELLETS PÅ PALL 
Pallen väger (bruttovikt) 

840 kg exkl pall och inne-

håller 60 säckar. Levereras 

på stabil B pall

EAN: 7332278400040

B: ca 300 mm H: ca 860 mm

EAN: 7332278400040

B: 800 mm H: 1700 mm D: 1200 mm

1. Beräkna 6-8 säckar stallpellets 

vid uppstart i en rengjord box på ca 

10 kvadratmeter. 

2. Vattna stallpelletsen så att den 

sväller och faller isär. Beräkna ca 

5-7 liter vatten per 14-kilossäck 

och använd gärna ljummet vatten 

så faller stallpelletsen isär snabb-

are. Genom att vattna direkt i 

säcken eller i skottkärran får du en 

jämnare upplösning av stallpellet-

sen, mindre vattenåtgång och en 

torrare ströbädd i hästboxen.

3. Använd en grep och sprid ut 

stallpelletsen, som nu blir till spån, 

i boxen och vattna ytterligare vid 

behov. Fördela stallpelletsen tills 

golvytan är täckt av ett jämnt lager.

4. Efter mockning – fyll på med ny 

stallpellets vid behov och vattna 

beroende på hur fuktig bädden 

är. Normal åtgång är 1-2 säckar 

stallpellets per vecka och box.

5. Säcken är återvinningsbar och 

sorteras som mjukplast.

SCANDBIO STALLPELLETS – SÅ GÖR DU


