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Stenstu Kvarn, Stånga
GFAFs medlemmar får 10 % rabatt på LAMMNÄRING BERGIN L 25KG. Den finns även i
10 kg på lager om någon vill prova en mindre mängd.. Tfn 0498-48 25 15

Siltbergs Smide, Hemse
Erbjuder 5 % rabatt på fårsortimentet av grindar, foderhäckar mm.
Tfn 0498-48 01 44, e-post: info@siltbergs.se

Lantmännen Klintehamn
Lämnar 5% i rabatt på mineralfoder löst/baljor. Gäller till 30 april.
GRAUTE GÅRD
Fårstängsel:
Samtliga fårstängsel är från DW-tråd( digare Gunnebo). De har numera nya maskiner och använder
xknut, samma knut som tex tornadonäten, har ännu kvar EP 740 med ringlock. Priset gäller så långt
lagret räcker. För medlemspris är minsta beställning 6 rullar. Samtliga priser exklusive moms. För lite
mer udda nätmodeller så får ni höra er för om pris. Ring 070-471 29 99 eller mejla
info@grautegard.se
Modell EP 740-14006, 100 cm, ringlock

Medlemspris
Normalpris

1290:-/100m rulle.
1400:-/100m rulle.

Modell EP 740-14006, 100cm, xknut

Medlemspris
Normalpris

1390:-/100m rulle.
1490:-/100m rulle.

Modell 635A-14015, 90 cm

Medlemspris

1390:-/100m rulle.
1490:-/100m rulle.

Medlemspris

995:-/100m rulle.
1100:-/100m rulle.

Normalpris
Modell 635B-14002, 90cm, ringlock
Normalpris
Stängselstolpar:
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28:-/stolpe
35:-/stolpe
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8-kan ga stolpar: 80 mm diameter, längd 150 cm
8-kan ga stolpar: 80 mm diameter, längd 180 cm
Minsta köp 84 stolpar för de a pris(helpall)
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23:-/stolpe
26:-/stolpe
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8-kan ga stolpar: 60 mm diameter, längd 150 cm
8-kan ga stolpar: 60 mm diameter, längd 180 cm
Minsta köp 126 stolpar för de a pris(helpall)
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Våra 8-kan ga stolpar kommer från Octowood, e norrlandsföretag som bl.a levererar ll
Granngården och LG-produkter. De 4-kan ga stolparna är från Gotlands is. Metallstolparna är från
Eurofence. Minsta köp för medlemspris, se nedan, vid mindre köp llkommer 2 kr/stolpe och 4 kr/
metallstolpe. Samtliga priser är exklusive moms.
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MEDLEMSRABATTER GOTLANDS FÅRAVELSFÖRENING 2021

MEDLEMSRABATTER GOTLANDS FÅRAVELSFÖRENING 2021
4-kan ga stolpar: 75 cm diameter, längd 165 cm
4-kan ga stolpar: 75 cm diameter, längd 180 cm
Minsta köp 156 stolpar för de a pris(helpall)
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36:-/stolpe
38:-/stolpe

Aluzink-stolpar: längd 150 cm
72:-/stolpe
Aluzink-stolpar: längd 165 cm
76:-/stolpe
Minsta köp 10 stolpar för de a pris, priset inkluderar 5 märlor.
Elstängselutrustning: Isolatorer, aggregat m.m från Gallagher. Ring för info och pris.

Behöver Ni hjälp med nyuppsä ning och renovering av be ntliga stängsel?
Boka uppsä ning i god d för a få det u ört när ni önskar!
har vi även hundgårdar ll bra priser.
070-471 29 99 eller maila på info@grautegard.se

Nu
Ring

BRÖDERNA PETTERSSON AB i Havdhem
Samtliga prisuppgifter är exklusive moms.
Uppge namn och medlemsnummer vid inköp av dessa produkter då dessa uppgifter
kontrolleras mot medlemsregistret för Gotlands Fåravelsförening.
Tel: 0498-48 14 00

E-post: brp@telia.com

FÅR – NÄT

!

Modell 740 EP, 100 cm:

1 390 kr / 100 m rulle.

Modell 635 EP, 90 cm:

1 390 kr / 100 m rulle.

! Minsta köp: 12 st rullar Nät för att erhålla detta pris. Reservation att priset kan ändras under året. Kontakta oss
för aktuellt pris.

• STÄNGSELSTOLPAR
8-kantiga stolpar: 60 mm/diameter,150 cm längd:
o

22 kr / stolpe

Minsta köp. 1 st helpall á 126 st stolpar för detta pris

8-kantiga stolpar: 60 mm/diameter,180 cm längd: 25 kr / stolpe
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Minsta köp: 1 st helpall á 126 st stolpar för detta pris
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MEDLEMSRABATTER GOTLANDS FÅRAVELSFÖRENING 2021
8-kantiga stolpar: 80 mm/diameter,180 cm längd:
o

35 kr / stolpe

Minsta köp: 1 st helpall á 84 st stolpar för detta pris

4-kantiga stolpar: 75 mm/diameter,165 cm längd: 35 kr/ stolpe
o

Minsta köp: 1 st helpall á 156 st stolpar för detta pris

4-kantiga stolpar: 75 mm/diameter,180 cm längd: 37 kr / stolpe

•

EL-STÄNGSEL
KRAMP elstängsel - sortiment
10 % rabatt på inköps-summan

• EL-STÄNGSELAGGREGAT
KRAMP
elstängsel – aggregat
10 % rabatt på inköps-summan
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