Produktoversigt og prisliste
Erhverv

1. april 2021
1. Produkter til anlæg
Vare
nr.

Ca. kr.
pr. m3

Kr. pr.
tons

210

SuperMuld3

Let muldjord til nyanlæg og ved udskiftning af jord.

216,-

160,-

211

Svær SuperMuld3

Muldjord til nyanlæg. God vandholdende evne.

223,-

165,-

204

HaveMuld3

SuperMuld med spagnum. Velegnet til køkkenhaver osv.

289,-

241,-

220

TaghaveMuld3

Muldjord iblandet pimpsten. Pris ved 30% pimpsten. God til kummer.

450,-

398,-

225

FLL Taghave
extensiv1

Til grønne tage af hårdføre og tørketolerente planter som kun har
behov for et tyndt vækstlag. Indeholder lava og pimpsten.

490,-

490,-

221

FilterMuld (Rodgrus)3

Vækstlag med høj dræningsevne. God til regnbede.

277,-

198,-

224

+ Pimpsten1

FilterMuld tilsat 5% pimpsten

336,-

240,-

222

Engjord1,3

Let næringsfattig muldjord til anlæg.

312,-

208,-

202

D-Gro A1,3

Madraskompost. Til jordforbedring som dæklag eller nedfræset.

177,-

197,-

219

PlanteMuld1,3

Voksemedium til bede og rododendron.

338,- pr. m3

Rosenjord1

Gødningsrig voksemedium med moderat organisk indhold.

458,- pr. m3

Special-blandinger1

Vi udfører gerne blandinger efter Deres recept. Vores konsulenter kan
hjælpe med blandinger til specielle forhold.

Indhent tilbud

2. Produkter til plantning af træer
216B

AllétræsMuld

Specialblanding med bl.a. hornspåner til plantning af større træer.

SkeletMuld

Blandingsprodukt med bæreevne
af singels/skærver/ knust granit

371,-

265,-

1. Singels (32-64)

353,-

196,-

2. Granit skærver (32-64)

511,-

284,-

3. Knust granit (100-150)

511,-

284,-

765,-

425,-

Vækstmedie til plantning af træer i åbne plantehuller.

443,-

295,-

Vækstmedie til plantning af træer, hvor der ønskes bæreevne til let
trafik.

443,-

295,-

215
215A
215D
215E

+ Biokul1

SkeletMuld af granitskærver tilsat 7,5% certificeret biokul

FLL Standard - Produkt, der anvendes ved plantning i bymiljø
239
238

242
241

FLL BytræsJord
Standard Type 11
FLL BytræsJord
Standard Type 21

FLL Substrat - Produkt til plantning af større træer. Overholder de højeste FLL-normer.
Anbefales af Københavns Kommune.
FLL BytræsJord
Vækstmedie til plantning af træer i åbne plantehuller. Balancen mellem
869,vand/luft er optimeret. Stort indhold af pimpsten og leca.
Substrat Type 11
FLL BytræsJord
Substrat Type 21

Vækstmedie til plantning af træer, hvor der ønskes bæreevne til let
trafik. Balancen mellem vand/luft er optimeret. Stort indhold af
pimpsten og lava.
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896,-

644,664,-

3. Dæklagsprodukter + spagnum
I størrelsen 20-60 mm. Effektiv afdækning med en flot holdbar
overflade. Holdbarhed ca. 4 år.
Revet bark 0-120 mm. Ideel bark til afdækning af skrænter og områder
med megen vind. Holdbarhed ca. 3 år.

261

Fyr Dækbark3

260

Gran Dækbark3

218

Spagnum3

Svensk spagnum, grov og fin kvalitet.

344,- pr. m3

Skovflis

Lavet af både stammer og grene og der kan derfor forekomme nåle og
bladrester. Kan laves i henhold til specifikke ønsker.

207,- pr. m3

299,- pr. m3
266,- pr. m3

4. Produkter til græsvedligeholdelse – vækstlag
232

GreenMix Standard2

Topdres, matcher USGA Standard

3 mm vare

384,- pr. m3

232A

GreenMix Light2

Topdres, matcher USGA Standard

3 mm vare

439,- pr. m3

231

TeestedMix

Topdres, god kornkurve, tilpasset lav klippehøjde

4 mm vare

263,-

195,-

230

BoldMix3

Til topdres af boldbaner, god kornkurve

6 mm vare

250,-

185,-

234

Vækstlag1

Vi udfører gerne blandinger efter Deres recept. Vores konsulenter kan
hjælpe med blandinger til specielle forhold.

Indhent tilbud

Ideel kornkurve (USGA). Leveret i hele træk.

375,-

Kvartssand 0-2 mm. Overholder USGA’s anbefalinger.

Indhent tilbud

Bakkesand 0-2 mm. Overholder USGA’s anbefalinger.

Indhent tilbud

Vasket sand2

0-2 mm.

180,-

Solum TOP1

Ridebanemix

Indhent tilbud

Faldunderlag1

DS-godkendt

393,-

5. Sandprodukter
271

Topdres kvartssand2
Bunkersand2

276

270
1)
2)
3)

250,-

120,-

262,-

Bestillingsvare.
Afhentes efter aftale på Vadsby Stræde 6, 2640 Hedehusene.
Leveres også i bigbags via www.solumbigbags.dk.

Alle priser er ekskl. moms og miljøtillæg (4 kr./ton). Faktureringen sker på basis af ton. Alle varer kan købes leveret,
uanset mængde, indhent derfor altid et tilbud. I øvrigt henvises til vores almindelige leverings- og betalingsbetingelser.
Vejledende vægtfylde i kg/liter el. tons/m3
Vækstmedier med organisk indhold vil have varierende vægtfylde pga. fugtighed og hermed årtid
D-Gro A

0,90

TaghaveMuld

1,13

Spagnum

0,30

Bunkersand 0-2

1,50

SuperMuld

1,35

FLL Taghave extensiv

1,00

GreenMix Topdres

1,35

Faldunderlag

1,50

Svær SuperMuld

1,35

Engjord

1,50

GreenMix Vækstlag

1,35

AllétræsMuld

1,40

HaveMuld

1,20

PlanteMuld

0,60

TeestedMix

1,35

SkeletMuld

1,80

FilterMuld / Rodgrus

1,40

Fyr Dækbark

0,25

BoldMix

1,35

FLL 1 og 2 Standard

1,50

FilterMuld + 5 % Pimpsten

1,40

Gran Dækbark

0,35

Kvartssand Topdres

1,50

FLL 1 og 2 Substrat

1,35
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Salgs- og leveringsbetingelser for Solum Roskilde A/S
1. Anvendelse
Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det
omfang, der ikke foreligger afvigende skriftlige aftaler.
2. Tilbud
Tilbud afgivet af sælger er bindende i 30 dage fra tilbudets
datering.
3. Ordre
Ordre er først bindende for sælger, når sælger har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Ved fastprisaftaler er
sælger kun bundet af aftalen i det omfang, sælger har
materialer på lager, og køber kan ikke i den anledning
rejse krav om erstatning.

umulig eller uforholdsmæssig bekostelig, udsættes leveringstiden uden ansvar for Solum Roskilde for et tidsrum, der svarer
til den tid, hindringerne har haft virkning.
6. Modtagelse
Køber må straks ved modtagelsen sikre sig, at det købte opfylder
aftalte kvalitetskrav. Ved mangler skal sælger omgående underrettes mundtligt efterfulgt af skriftlig reklamation. Afgiver køber
ikke behørig reklamation straks, fortaber køber sin adgang til at
gøre mangelindsigelser gældende.

7. Ansvar for mangler
Sælgers ansvar for mangler ved leverancer ophører senest 1 år
efter leveringen til køber. Ved leverancer til lager eller videresalg
4. Mængder
ophører ansvaret dog senest 2 år efter leveringen til køber.
Mængde læsses i tons, med mindre andet er angivet eller aftalt. Ansvar for skade eller tab, som følge af leverede varer behæftet
med mangler, begrænses til max. varens værdi inkl. transport5. Levering
omkostningerne, for så vidt andet maksimumbeløb ikke er fastHvis intet andet er aftalt, er leveringsbetingelserne frit
sat.
læsset (ab lager) hos Solum Roskilde A/S
8. Betalingsbetingelser
•
Ved ab lager er varen leveret, når den er læsset
Såfremt intet andet er aftalt forfalder udfakturerede beløb til
på vogn.
betaling inden 14 dage. Ved betaling efter forfaldsdato beregnes
•
Er der truffet særlig aftale om forsendelse af varen
uden særskilt påkrav rente fra forfaldsdato.
(frit tilkørt), leveres varen så nært leveringsstedet,
som en fuldt lastet lastvogn bekvemt kan køre.
9. Betalingsevne
•
Ved forsendelse af varen (frit tilkørt) anses varen
Sælger kan til enhver tid kræve, at køber giver sælger passende
leveret, når den er aflæsset på modtagepladsen.
bevis for købers betalingsevne, eller at køber stiller sædvanlig
•
Såvel pris som kvantum er baseret på opmåling hos
bankgaranti for betaling. Sælger kan uanset pkt. 8 nægte enhver
sælger.
levering til køber indtil passende dokumentation eller bankgaranti er modtager af sælger. Ved forsinket betaling kan sælger kræSåfremt strejke, lockout, anden force majeure eller særligt
ve, at alle tilgodehavender hos køber forfalder til betaling straks,
vejrlig gør produktionen af vare eller transport af denne
samt at fremtidige leveringer udelukkende finder sted mod
forudbetaling.
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