
Er du i tvivl om hvilket produkt, der passer til netop dit fyr?? Så fortvivl ikke, vi har over 20 års erfaring med 

træpiller og biobrændsel, og vi hjælper dig gerne. Vi er kun et opkald væk. 

Sørensen Biobrændsel - Når kvalitet betyder noget. 

 

 

 

 
 

Træpiller på paller  
Alle produkter er incl. moms leveret med lastbil & terrængående truck* 

Prisliste gældende fra 8/12-2020  

 
 

SUPER TIL PILLEBRÆNDERE & STOKER SVENSKE KVALITETS TRÆPILLER 

Sørensen Dannebro 8 mm Sørensen Brilliant 8mm 

896 kg. pr. palle – 16 kg. poser 
Data: 0,4 % Aske 4300 Kcal/kg. 

832kg. pr. palle - 16 kg. poser 
 Data: 0,4 % Aske 4200 Kcal/kg. 

 
 

 

 

 

 

 

*Der tages forbehold for udsolgte varer, tastefejl og prisændringer.  

 

 

 

Lokalt tilbud på 3 paller* 
*Maks 20 km. fra Terndrup. 

5.730 kr.  
1910,00 kr. pr. pll 

Lokalt tilbud på 3 paller* 
*Maks 20 km. fra Terndrup. 

5.475 kr.  
1825,00 kr. pr. pll 

• 1 palle 2.100 kr.  
2.100,00 kr. pr. pll 

• 1 palle 2.015 kr.  
2.015,00 kr. pr. pll 

• 2 paller   3.888 kr. 
1.943,75 kr. pr. pll 

• 2 paller   3.713 kr. 
1.856,25 kr. pr. pll 

• 3 paller   5.831 kr. 
1.943,75 kr. pr. pll 

• 3 paller   5.569 kr. 
1.856,25 kr. pr. pll 

• 4 paller   7.650 kr.  
1.912,50 kr. pr. pll 

• 4 paller   7.300 kr.  
1.825,00 kr. pr. pll 

• 5 paller   9.563 kr.  
1.912,50 kr. pr. pll 

• 5 paller   9.125 kr.  
1.825,00 kr. pr. pll 

• 6 paller 11.100 kr.  
1.850,00 kr. pr. pll 

• 6 paller 10.575 kr.  
1.762,50 kr. pr. pll 

• 7 paller 12.950 kr.  
1.850,00 kr. pr. pll 

• 7 paller 13.300 kr.  
1.762,50 kr. pr. pll 

• 8 paller 14.800 kr.  
1.850,00 kr. pr. pll 

• 8 paller 14.100 kr.  
1.762,50 kr. pr. pll 

• 9 paller 16.650 kr.  
1.850,00 kr. pr. pll 

• 9 paller 15.863 kr.  
1.762,50 kr. pr. pll 

• 10 paller 18.500 kr.  
1.850,00 kr. pr. pll 

• 10 paller 17.625 kr.  
1.762,50 kr. pr. pll 

• 11 paller 20.075 kr.  
1.825,00 kr. pr. pll 

• 11 paller 19.113 kr.  
1.737,50 kr. pr. pll 

• 12 paller 21.900 kr.  
1.825,00 kr. pr. pll 

• 12 paller 20.850 kr.  
1.737,50 kr. pr. pll 

• 13 paller 23.238 kr.  
1.787,50 kr. pr. pll 

• 13 paller 22.100 kr.  
1.700,00 kr. pr. pll 

• 14 paller 24.588 kr. 
1.756,25kr. pr. pll 

• 14 paller 23.363 kr. 
1.668,75kr. pr. pll 

Hel-træk/ Full-Load 

eller flere end 14 paller. 

33 pll. – 51.562,00 kr. 
1562,50 kr. pr. pll  

Hel-træk/ Full-Load 

eller flere end 14  paller  

33 pll. – 47.025,00 kr.  

1425,00 kr. pr. pll. 

Sørensen Biobrændsel 
Industriparken 15, 9575 Terndrup – CVR. 14399534 
Per Sørensen: 40826010 – Mads Sørensen: 60166687  

www.sørensen-biobrændsel.dk - Per@transport-handel.dk  
 Spar Nord Bank – Reg. Nr. 9349 Konto nr. 20 25 71 35 94 

Din kvalitets sikre leverandør af biobrændsel siden 1996 & i fremtiden. 

 

 

 

 

 

WWW.SØRENSEN-BIOBRÆNDSEL.DK 
HUSK DU KAN BESTILLE ONLINE 

Husk du også kan se vores mange videoer, bl.a. vores video omkring levering af træpiller blæst ind 
 



Er du i tvivl om hvilket produkt, der passer til netop dit fyr?? Så fortvivl ikke, vi har over 20 års erfaring med 

træpiller og biobrændsel, og vi hjælper dig gerne. Vi er kun et opkald væk. 

Sørensen Biobrændsel - Når kvalitet betyder noget. 

 

 

 

 
 

Træpiller på paller  
Alle produkter er incl. moms leveret med lastbil & terrængående truck* 

Prisliste gældende fra 8/12-2020  

 
 

SUPER TIL PILLEBRÆNDERE REN KVALITET, HVER GANG 

Sørensen Plus+ 6 mm. Svenske StoraEnso 6 mm. 

975 kg. pr. palle – 15 kg. poser 
Data: 0,3-0,7 % Aske 4200 Kcal/kg. 

832 kg. pr. palle – 16 kg. poser 
Data: 0,3 % Aske 4300 Kcal/kg. 

 
 

 

 

 

 

 

*Der tages forbehold for udsolgte varer, tastefejl og prisændringer.  

 

 

 

Lokalt tilbud på 3 paller* 
*Maks 20 km. fra Terndrup. 

5.960 kr.  
1986,63 kr. pr. pll 

Lokalt tilbud på 3 paller* 
*Maks 20 km. fra Terndrup. 

5.475 kr.  
1825,00 kr. pr. pll 

• 1 palle 2.175 kr.  
2.175,00 kr. pr. pll 

• 1 palle 2.015 kr.  
2.015,00 kr. pr. pll 

• 2 paller 4.038 kr. 
2.018,75 kr. pr. pll 

• 2 paller   3.713 kr. 
1.856,25 kr. pr. pll 

• 3 paller  6.056 kr. 
2.018,75 kr. pr. pll 

• 3 paller   5.569 kr. 
1.856,25 kr. pr. pll 

• 4 paller   7.950 kr.  
1.987,50 kr. pr. pll 

• 4 paller   7.300 kr.  
1.825,00 kr. pr. pll 

• 5 paller   9.938 kr.  
1.987,50 kr. pr. pll 

• 5 paller   9.125 kr.  
1.825,00 kr. pr. pll 

• 6 paller 11.550 kr.  
1.925,00 kr. pr. pll 

• 6 paller 10.575 kr.  
1.762,50 kr. pr. pll 

• 7 paller 13.475 kr.  
1.925,00 kr. pr. pll 

• 7 paller 13.300 kr.  
1.762,50 kr. pr. pll 

• 8 paller 15.400 kr.  
1.925,00 kr. pr. pll 

• 8 paller 14.100 kr.  
1.762,50 kr. pr. pll 

• 9 paller 17.325 kr.  
1.925,00 kr. pr. pll 

• 9 paller 15.863 kr.  
1.762,50 kr. pr. pll 

• 10 paller 19.250 kr.  
1.925,00 kr. pr. pll 

• 10 paller 17.625 kr.  
1.762,50 kr. pr. pll 

• 11 paller 20.900 kr.  
1.900,00 kr. pr. pll 

• 11 paller 19.113 kr.  
1.737,50 kr. pr. pll 

• 12 paller 22.800 kr.  
1.900,00 kr. pr. pll 

• 12 paller 20.850 kr.  
1.737,50 kr. pr. pll 

• 13 paller 24.213 kr.  
1.862,50 kr. pr. pll 

• 13 paller 22.100 kr.  
1.700,00 kr. pr. pll 

• 14 paller 25.638 kr. 
1.831,25kr. pr. pll 

• 14 paller 23.363 kr. 
1.668,75kr. pr. pll 

Hel-træk/ Full-Load 

eller flere end 14 paller. 

33 pll. – 56.512,50 kr.  

1712,50 kr. pr. pll 
Hel-træk/ Full-Load 

eller flere end 14 paller. 

33 pll. – 48.881,25 kr.  

1481,25 kr. pr. pll 

Sørensen Biobrændsel 
Industriparken 15, 9575 Terndrup – CVR. 14399534 
Per Sørensen: 40826010 – Mads Sørensen: 60166687  

www.sørensen-biobrændsel.dk - Per@transport-handel.dk  
 Spar Nord Bank – Reg. Nr. 9349 Konto nr. 20 25 71 35 94 

Din kvalitets sikre leverandør af biobrændsel siden 1996 & i fremtiden. 

 

 

 

 

 

WWW.SØRENSEN-BIOBRÆNDSEL.DK 
HUSK DU KAN BESTILLE ONLINE 

Husk du også kan se vores mange videoer, bl.a. vores video omkring levering af træpiller blæst ind 
 



Er du i tvivl om hvilket produkt, der passer til netop dit fyr?? Så fortvivl ikke, vi har over 20 års erfaring med 

træpiller og biobrændsel, og vi hjælper dig gerne. Vi er kun et opkald væk. 

Sørensen Biobrændsel - Når kvalitet betyder noget. 

 
 

Træpiller på paller  
Alle produkter er incl. moms leveret med lastbil & terrængående truck* 

Prisliste gældende fra 8/12-2020  

SUPER TIL OVN & PILLEBRÆNDERE RUF BRIKETTER TIL BRÆNDEOVN 

Sørensen V-lux 6 mm. Super RUF briketter 

900 kg. pr. palle – 15 kg. poser 
Data: 0,3 % Aske 4300 Kcal/kg. 

960 kg. pr. palle - 10 kg. poser 

 
 
 

 

 

 

 

 

*Der tages forbehold for udsolgte varer, tastefejl og prisændringer.  

 

 

 

Lokalt tilbud på 3 paller* 
*Maks 20 km. fra Terndrup. 

5.810 kr.  
1.936,63 kr. pr. pll 

Lokalt tilbud på 3 paller* 
*Maks 20 km. fra Terndrup. 

4.810 kr.  
1.603,38 kr. pr. pll. 

• 1 palle 2.125 kr.  
2.125,00 kr. pr. pll 

• 1 palle 1.800 kr. 
1.800,00 kr. pr .pll. 

• 2 paller   3.938 kr. 
1.968,75 kr. pr. pll 

• 2 paller 3.288 kr. 
1.643,75 kr. pr. pll 

• 3 paller   5.906 kr. 
1.968,75 kr. pr. pll 

• 3 paller 4.931 kr.  
1.643,75 kr. pr. pll 

• 4 paller   7.750 kr.  
1.937,50 kr. pr. pll 

• 4 paller 6.450 kr. 
1.612,50 kr. pr. pll   

• 5 paller   9.688 kr.  
1.937,50 kr. pr. pll 

• 5 paller 8.063 kr. 
1.612,50 kr. pr. pll   

• 6 paller 11.250 kr.  
1.875,00 kr. pr. pll 

• 6 paller 9.300 kr. 
1.550,00 kr. pr. pll   

• 7 paller 13.125 kr.  
1.875,00 kr. pr. pll 

• 7 paller 10.850 kr. 
1.550,00 kr. pr. pll   

• 8 paller 15.000 kr.  
1.875,00 kr. pr. pll 

• 8 paller 12.400 kr. 
1.550,00 kr. pr. pll   

• 9 paller 16.875 kr.  
1.875,00 kr. pr. pll 

• 9 paller 13.950 kr. 
1.550,00 kr. pr. pll   

• 10 paller 18.750 kr.  
1.875,00 kr. pr. pll 

• 10 paller 15.500 kr. 
1.550,00 kr. pr. pll   

• 11 paller 20.350 kr.  
1.850,00 kr. pr. pll 

• 11 paller 16.775 kr.  
1.525,00 kr. pr. pll   

• 12 paller 22.200 kr.  
1.850,00 kr. pr. pll 

• 12 paller 18.300 kr.   
1.525,00 kr. pr. pll 

• 13 paller 23.563 kr.  
1.812,50 kr. pr. pll 

• 13 paller  19.388 kr.   
1.487.50 kr. pr. pll 

• 14 paller 24.938 kr. 
1.781,25kr. pr. pll 

• 14 paller 20.388 kr. 
1.456,25 kr. pr. pll   

Hel-træk/ Full-Load 

eller flere end 14 paller. 

Dagspris, kontakt os Hel-træk/ Full-Load 

eller flere end 14 paller. 

Dagspris, kontakt os 

WWW.SØRENSEN-BIOBRÆNDSEL.DK 
HUSK DU KAN BESTILLE ONLINE 

Husk du også kan se vores mange videoer, bl.a. vores video omkring levering af træpiller blæst ind 
 


