
• Nyt forbedret træmelsprodukt.
• Leveres i typerne 50 mix og 60 fin à 20 kg.
• Leveres på paller à 36 sække.
•  Mulighed for tilkøb af big bags  

– 2 x 400 kg eller1 x 800 kg

Ved køb og levering i foråret 2017, ydes der stor rabat.
Leveres på hele paller á 36 stk.

FORÅRSKAMPAGNE

TRÆMEL

Ring og få et godt tilbud – Vore salgskonsulenter står altid klar til at hjælpe dig.

Kjeld Christensen
Mobil 30 17 28 77
kc@jasopels.dk

Midt- & Vestjylland

Ove Bæk
Mobil 30 17 28 11
ob@jasopels.dk

Nordjylland

Palle Hansen
Mobil 30 17 28 22
ph@jasopels.dk

Fyn/Sjælland/Bornholm

Jens Åge Nielsen
Mobil 30 17 28 44

jaan@jasopels.dk
Øst-, Midt- & Vestjylland

Jens R. Andersen
Mobil 30 17 28 36
jra@jasopels.dk

Byggerier

Mogens Kristensen
Mobil 30 17 28 33
mk@jasopels.dk

Hele landet

Vores kvalitet – Dit valg
Fabriksvej 19 • DK-7441 Bording • Tlf. 98 42 05 66 • Fax 76 95 13 43
info@jasopels.dk • www.jasopels.dk

ÅBENT HUS
Kom til Åbent hus 
hos Søgaard Mink 

Går du med planer om at udvide din farm eller søger du blot inspiration til nyt byggeri, så har du nu chancen. 

Vi afholder Åbent hus hos Søgaard Mink, hvor vi netop har færdiggjort et stort barmarksprojekt med ca. 10.000 burrum. Udover 
den sædvanligt høje materiale kvalitet kan du også opleve vor nye tagdug ”Uniq Cover”

Vores byggeansvarlige Jens Andersen samt vore underleverandører vil stå klar på pladsen, hvor der vil være mulighed for en 
god snak om løsninger på netop din farm.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen – Torsdag d. 31. august 2017 fra kl. 14.00 – 18.00 

Vi sørger for lidt godt til ganen, hvorfor tilmelding er nødvendigt.
 
Vi ser frem til en fornøjelig dag og glæder os til at se dig.

Med venlig hilsen
Jasopels A/S

Adressen er:
Søgaard Mink
Vejle Landevej 86
7000 Fredericia


