
 
© Skovdyrkerne 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skræmmedrage fra one2trees
 
Skræmmedrage på 10 
jord
 
Se mere på 
 
 

 
 

 

 

Skræmmedrage 

© Skovdyrkerne 

Skræmmedrage fra one2trees

Skræmmedrage på 10 
jordspyd med drejefod.

Se mere på 

Skræmmedrage med 10 m. 
teleskopstang og jordspyd m. 

Skræmmedrage med 12 m. 
teleskopstang og jordspyd m. 

Skræmmedrage 

© Skovdyrkerne Midt – Marts 2015

Skræmmedrage fra one2trees

Skræmmedrage på 10 
spyd med drejefod.

Se mere på www.skræmmedragen.dk

Skræmmedrage med 10 m. 
teleskopstang og jordspyd m. 

drejefunktion

Skræmmedrage med 12 m. 
teleskopstang og jordspyd m. 

drejefunktion

Skræmmedrage 

Marts 2015 

Skræmmedrage fra one2trees

Skræmmedrage på 10 eller 12 
spyd med drejefod. 

www.skræmmedragen.dk

Vare

Skræmmedrage med 10 m. 
teleskopstang og jordspyd m. 

drejefunktion

Vare

Skræmmedrage med 12 m. 
teleskopstang og jordspyd m. 

drejefunktion

Skræmmedrage 
Skræmmedrage fra one2trees 

eller 12 meter teleskopstang og med 

www.skræmmedragen.dk

Vare 

Skræmmedrage med 10 m. 
teleskopstang og jordspyd m. 

drejefunktion 

Vare 

Skræmmedrage med 12 m. 
teleskopstang og jordspyd m. 

drejefunktion 

Skræmmedrage 
meter teleskopstang og med 

www.skræmmedragen.dk 

Skræmmedrage med 10 m. 
teleskopstang og jordspyd m. 

 

Skræmmedrage med 12 m. 
teleskopstang og jordspyd m. 

 

Skræmmedrage 
meter teleskopstang og med 

Bestillingsstørrelse

Skræmmedrage med 10 m. 
teleskopstang og jordspyd m. 

Bestillingsstørrelse

Skræmmedrage med 12 m. 
teleskopstang og jordspyd m. 

Skræmmedrage 
meter teleskopstang og med 

Bestillingsstørrelse

1

5-

10

Bestillingsstørrelse

1

5-

10

Skræmmedrage 
meter teleskopstang og med 

Bestillingsstørrelse

1-5 stk 

-10 stk

10-20 stk

Bestillingsstørrelse

1-5 stk 

-10 stk

10-20 stk

Skræmmedrage –

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Alle priser er ex. moms. Ab lager 
Bestilling til 
 
Priser er gældende 
 

Bestillingsstørrelse

 

10 stk 

stk 

Bestillingsstørrelse

 

10 stk 

20 stk 

Ved bestilling af større mængde, kontakt 
cpl@skovdyrkerne.dk

– priser 2017
Alle priser er ex. moms. Ab lager 
Bestilling til midt@skovdyrkerne.dk

Priser er gældende 

Bestillingsstørrelse Pris

Bestillingsstørrelse (kun levering)

Ved bestilling af større mængde, kontakt 
cpl@skovdyrkerne.dk

priser 2017
Alle priser er ex. moms. Ab lager 

midt@skovdyrkerne.dk

Priser er gældende så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfej

Pris ab. lager

1.699 kr/stk

1.529 kr/stk

1.445 

Pris
(kun levering)

1.999 kr/stk

1.529 kr/stk

1.445 kr/stk

Ved bestilling af større mængde, kontakt 
cpl@skovdyrkerne.dk 

P r i s a r k  

priser 2017
Alle priser er ex. moms. Ab lager 

midt@skovdyrkerne.dk

så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfej

ab. lager

1.699 kr/stk 

1.529 kr/stk 

 kr/stk 

Pris  
(kun levering)

1.999 kr/stk 

1.529 kr/stk 

1.445 kr/stk 

Ved bestilling af større mængde, kontakt 
 for et særskilt tilbud.

P r i s a r k  

Skovdyrkerne Midt

priser 2017
Alle priser er ex. moms. Ab lager – 

midt@skovdyrkerne.dk 

så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfej

ab. lager 

 

 

 

(kun levering) 

 

 

 

Ved bestilling af større mængde, kontakt 
for et særskilt tilbud.

P r i s a r k  -  S k r æ mm e d ra g e

Skovdyrkerne Midt

priser 2017
 Parallelvej 9a, 8680 Ry
 eller tlf: 

så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfej

Pris fragt 
(per ordre)

225 kr

360 kr

550 kr

Pris fragt 
(per ordre)

225 kr

360 kr

550 kr

Ved bestilling af større mængde, kontakt 
for et særskilt tilbud. 

S k r æ mm e d ra g e

Skovdyrkerne Midt

priser 2017
vej 9a, 8680 Ry

eller tlf: 86 89 32 22.

så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfej

Pris fragt 
(per ordre)

225 kr 

360 kr 

550 kr 

Pris fragt 
(per ordre)

225 kr 

360 kr 

550 kr 

Ved bestilling af større mængde, kontakt 

S k r æ mm e d ra g e  

Skovdyrkerne Midt  

priser 2017 
vej 9a, 8680 Ry
86 89 32 22. 

så længe lager haves. Der tages forbehold for trykfejl. 

Pris fragt  
(per ordre) 

Pris fragt  
(per ordre) 

Ved bestilling af større mængde, kontakt 

 

vej 9a, 8680 Ry 

 

Ved bestilling af større mængde, kontakt 
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www.skr
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