Mestské lesy Dobšiná rozširujú ponuku produktov pre širokú verejnosť
Spoločnosť Mestské lesy Dobšiná v súlade so snahou o znižovanie nezamestnanosti občanov mesta, o
zvyšovanie efektívnosti využitia drevnej hmoty a s avizovanými investíciami v danej oblasti, plnia svoj
zámer a v priestoroch areálu „HAAK“ spustili skúšobnú prevádzku linky na výrobu štiepaného
palivového dreva.
Spoločnosť tak rozširuje ponuku produktov určených najmä pre občanov mesta, ale aj širokú verejnosť.
Nová forma paliva zvyšuje komfort pri jeho používaní a prispieva tak k zvyšovaniu kvality života najmä
starších a tiež zdravotne znevýhodnených občanov. Výrobná linka umožňuje výrobu palivového dreva
poštiepaného na hotové polienka s dĺžkou 25, 33 a 50 cm.
Nemecká technológia je prednostne určená na výrobu paliva v certifikovaných valcoch, ktoré bude
predávané v objemoch 1,7 prms (priestorový meter sypaný) zabalené sieťovinou na drevenej palete.
Palivo je potrebné pred použitím uskladniť na potrebné obdobie do vzdušného pred dažďom krytého
priestoru. Postupne bude výroba rozšírená podľa dopytu aj o výrobu ihličnatých sortimentov, prípadne
voľne sypaného paliva, alebo paliva ručne ukladaného na paletách o objeme 1 prm (priestorový meter
1 x 1 x 1 m), ktoré budeme stohovať v hale a následne predávať ako suché palivo.
Zároveň spoločnosť ponúka na predaj podpaľovacie triesky vyrobené zo suchého ihličnatého dreva a
balené v rašlových vreciach s hmotnosťou 4,5 kg.
Ceny všetkých nových produktov sú stanovené ako zvýhodnené - uvádzacie, pričom spoločnosť sa
s príchodom vykurovacieho obdobia rozhodla ešte viac pomôcť občanom a prevádzkam v meste
Dobšiná a ponúka do konca kalendárneho roka v rámci mesta dopravu zakúpených paliet zdarma.
Objednávky možno vybaviť a odpovede na všetky ďalšie otázky vám budú ochotne poskytnuté priamo
na ústredí spoločnosti ML Dobšiná, prípadne telefonicky na číslach 058/7941291, 0905/775912 alebo
mailom na adresách ml@mldobsina.sk, ml.obchod@mldobsina.sk

MESTSKÉ LESY DOBŠINÁ, SPOL. S R. O.
PREDAJ TVRDÉHO ŠTIEPANÉHO PALIVOVÉHO DREVA NA PALETÁCH
POLENÁ 25 CM

75,- €/PALETA

POLENÁ 33 CM

73,- €/PALETA

POLENÁ 50 CM

70,- €/PALETA

PODPAĽOVACIE TRIESKY 16 CM, 4,5 KG +- 10%

2,10€/VRECE

CENY SÚ UVEDENÉ S DPH!

