


En värmEkälla nära dig
Klintpellets AB är en av Sveriges äldsta pelletstillverkare. Redan 1994 drog vi igång verksam-
heten, då under namnet MBAB Energi i Överklinten AB. 2010 drabbades vår fabrik av en svår 
brand, men vi bestämde oss för att satsa vidare. I nybyggda och ändamålsenliga lokaler tar vi 
oss an framtidens utmaningar. Vår förhoppning är att fortsätta att leverera högkvalitativ pellets 
under många år framöver!

Genom åren har vi levererat pellets till villakunder, värmeverk och industri. Runt hörnet hittar vi 
torr råvara i form av kutterspån, som vi pressar direkt till högklassig pellets med låg askhalt. 

Närhet är ett av Klintpellets starka kort. Det är nämligen inte bara råvaran som finns i närområ-
det, utan också kunderna. Vi har nära och djupa relationer med våra kunder, precis som vi vill 
ha det. Att vi är ett relativt litet företag, med sex anställda, gör också att vi har korta beslutsvä-
gar, som ger en stor flexibilitet gentemot kunderna.



Utöver värmeverk och värmeanläggningar inriktar vi oss idag på villakunder mellan Örn-
sköldsvik och Skellefteå, inklusive Västerbottens inland. På senare tid har vi även sålt mycket 
pellets till kunder i Mälardalen. I framtiden ser vi Norge och andra grannländer som en tänkbar 
exportmarknad. På vår väg framåt fortsätter Klintpellets att följa de ledstjärnor som gett oss 
så många nöjda kunder genom åren:

• Pris – vårt mål är att ligga kvar i det låga prisintervallet.
• Korta leveranstider – maximalt 14 dagar från beställning till leverans.
• Miljö och kvalitet – vi arbetar ständigt med miljön i fokus. För att säkerställa en produkt i 

toppklass lägger vi också ner mycket resurser på kvalitetsarbetet.
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HalvErad EnErgikOSTnad 
mEd PEllETS

Pellets är ett mycket lönsamt alternativ till andra värmekällor, faktum är att pellets blivit billigare och 
billigare genom åren. En konvertering från olja eller direktverkande el till pelletsbrännare innebär i 
runda slängar en halverad energikostnad för dig som villaägare. Vi kan hjälpa dig med att hitta rätt 
lösning och med att kolla upp eventuella konverteringsbidrag.

Om du har en oljepanna tar det inte mer än några timmar för en installatör att byta ut oljebrännaren 
mot en pelletsbrännare. En riktigt bekväm lösning är att komplettera med ett bränsleförråd. Vi kan 
ge dig råd om utformning och placering.

Om du har ett vattenburet system med enbart elpanna kan en integrerad pelletspanna vara rätt 
lösning. Den kan ställas i ett uthus, grovkök eller kanske i garaget. Ett annat alternativ är en pellets-
panna med separat brännare och förråd.

I en villa som värms med direktverkande el är en pelletskamin ofta första-
handsvalet. Med lite stöttning kan den värma hela huset.

RKW Finland Ltd 
P.O.Box 22/Ulasoorintie 185
FIN-28601 PORI   FINLAND
Tel.  + 358 2 5178 801
Fax. +358 2 5178 890
www.rkw-group.com



FrÅn SPÅn Till Färdig PrOdUkT
Klintpellets produktionsråvara är till 95 procent kutterspån, resten utgörs av klyvspån och slip-
damm. Våra större leverantörer är Rebio, Norra Skogsägarna och SCA Norrbränslen.

Råvaran anländer med lastbil och tippas i en mottagningsfi cka. Sedan passerar bränslet en 
kvarn för sönderdelning. Eftersom vi bara använder torr råvara behövs ingen torkning före kom-
primering till ljus pellets, som det fi nns fl era fördelar med. Eftersom råvaran inte behöver torkas 
luktar den ljusa pelletsen gott och dessutom är den skonsammare mot pelletsbrännarna. 

Efter komprimeringen till pellets måste dessa kylas under ordnade former. Om det går för fort 
blir de instabila och kan falla sönder. Och ingen vill ju ha mjöl i pelletssäcken när man fyller ka-
minen eller pannan. Innan leverans till kund sker alltid tre sållningar och utsug av damm, så att 
vi kan garantera våra kunder en mycket hög pelletskvalitet fri från damm.

Vi har alltid varit duktiga på kvalitet, men våra nya lokaler har gjort oss ännu bättre. Idag är pro-
duktions- och paketeringslinjerna sammanbyggda, vilket gör att vi har en väldigt bra överblick 
av arbetet.
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värm HUSET – inTE milJÖn
Även miljön vinner på pellets. Bränslet tillverkas av naturråvara, som vi hämtar i närområdet 
och som inte innehåller några främmande ämnen. Exempelvis är det träets eget lignin som 
fungerar som bindmedel. 

All förbränning av fossila bränslen som olja, naturgas och kol bidrar till växthuseffekten. Den 
långsamma temperaturökningen påverkar klimatet till den grad att den utgör ett globalt hot.

Pellets från trä är ett kretsloppsbränsle. Det innebär att det inte utvecklar mer koldioxid om vi 
eldar upp det hemma än om det ligger kvar i skogen och förmultnar.

På Klintpellets tycker vi att miljöfrågor är viktiga. Genom att arbeta efter ISO 14001 bidrar vi till 
att minska miljöpåverkan så mycket vi kan.

Att hålla en hög kvalitet på vår pellets är också en av våra hjärtefrågor. Vi har under årens lopp 
samlat på oss en stor erfarenhet, inte minst av hur råvaror ska mixas för bästa resultat. Varje år 
testar vi också vår pellets på olika sätt, för att ständigt kunna göra den ännu bättre. Klintpellets 
vill hela tiden utvecklas och kanske är det därför vi är kvar i branschen efter så många år.

www.norra.se

Säkra leveranser från 
privatskogsbruket  
Norra Skogsägarna tror på klimatvänlig energi.   
Vi tror på biobränslen, vi tror på trygga kunder 
och stabila partners.  

Vi tror på framtiden!

 



Till våra villakunder levererar vi pellets på tre olika sätt:
• Löspellets (bulk) som sprutas genom en slang in i kundens förråd
• Säckar om 16 kilo, vilket är det vanligaste alternativet
• Säckar om 600 kilo

lEvEranS EFTEr ÖnSkEmÅl
Vi har en leveransgaranti på 14 dagar. Som kund är det smidigt 
att själv hämta pellets från vårt lager. Självklart kostar detta alter-
nativ ingenting och samtidigt får du som kund möjlighet att träffa 
oss. Kanske har du någon fråga eller fundering om pellets och vi 
hjälper gärna till med råd.

Ett annat leveransalternativ är hemkörning med lastbil. Vi har 
inga egna lastbilar, men vi har nära och långa samarbeten med 
lokala speditörer. Chaufförerna har i stort sett varit de samma 
under alla år, vilket är en stor trygghet som kund. Vi får ofta höra 
att våra kunder uppskattar chaufförerna, något som vi verkligen 
tycker är trevligt. För det är ju personlighet och kvalitet som 
genomsyrar allt vi gör!
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Klintpellets AB
Överklinten 120

915 91 Robertsfors
tel: 0934-402 00

E-post
klintpellets@robertsfors.se

Hemsida
www.klintpellets.se
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Trafikledning i Dalarna 070-550 97 51, 010-550 97 52
Trafikledning i Umeå 010-550 97 92
Växel till huvudkontoret/Trafikledning i Ulricehamn 010-550 97 70 

www.aktab.se

Din specialist på biobränsletransporter i bulk över hela 
Sverige, inkl. Gotland. Samtliga fordon är försedda 
med digital fordonsvåg för att garantera kunden korrekta 
leveransvikter. Trafikledning finns placerad i Ulricehamn (V:a 
Götaland), Insjön (Dalarna) och Umeå (norra Sverige). Vi  är ett 
personligt och förhållandevis litet transportföretag med 
korta beslutsvägar, där din slutkund hela tiden är i fokus. 
Vi har chaufförer med god kunskap om sitt uppdrag samt 
mycket liten personalomsättning, vilket borgar för stabila 
och trygga leveranser.      

Eltjänst – det kompletta företaget för dig 
med höga krav på service och kunnande.
Vi är företaget med butik, installation och 
eget lager för snabb service.

Vi har det Du behöver gällande:
• Projektering
• Service och installationer av el, tele 

och data
• Ljussättning inom- och utomhus

Formvägen 8a, 906 21 Umeå 
090-18 65 50 • www.eltjanst.net

Skandinavien har alltid producerat
sågade trävaror av högsta kvalitet.

Nordlignum har under många år
varit den naturliga länken mellan
producenter och deras kunder för
trävaror runt om i världen.

Nordlignum tillsammans med våra
producenter och deras goda råvara
växer fortfarande starkt.

Box 172 • 901 04 Umeå • Tel. 090-17 14 00 • Fax 090-17 14 29 • www.nordlignum.se

STILL
GROWING
STRONG

...GER VI VÅRA KUNDER OCH 
PARTNERS HELTÄCKANDE SERVICE

När- och fjärrtransporter av
Sågade trävaror - Biobränslen - Partigods

Daglig trafik till och från Mälardalsregionen

Nordprotekt förfogar över 50-talet fjärrbilsekipage med varie-
rande påbyggnadstyper.

Kontakta oss för mer information, tel. 090-17 14 20.
Se även vår hemsida: www.nordprotekt.se

Nordlignum Shipping opererar ett antal långtids- och korttids-
chartrade fartyg av Lo/Lo-typ. Samtliga fartyg är ”fully timber
fitted”.

Kontakta oss för mer information, tel. 090-17 14 00 vx, 
090-17 14 01 eller 090-17 14 04.

TILLSAMMANS MED VÅRA DOTTERBOLAG...
Skandinavien har alltid producerat sågade trävaror 
av högsta kvalitet.

Nordlignum har under många år varit den naturliga 
länken mellan producenter och deras kunder för 
trävaror runt om i världen.

Nordlignum tillsammans med våra producenter 
och deras goda råvara växer fortfarande starkt.

Vi bygger hus, hallar
och broar av din skog.
Värdet stannar i bygden.

Martinsons är en norrländsk
familjeägd träförädlingsindustri.
Vi är Sveriges största producent
av limträ, träbroar och byggsystem
i trä för flerbostadshus och hallar.

Martinsons  937 80 Bygdsiljum  
Tel: 0914-207 00 
www.martinsons.se


