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SUBMINISTRAMENT DE LLENYES TEMPORADA 2015-2016
Des de BOSCAT, ampliem els nostres serveis oferint la possibilitat d’adquirir llenyes directament
del bosc. Desitgem amb això, facilitar l’ús de la llenya com a energia autènticament renovable i
donar l’oportunitat als consumidors d’adquirir llenyes produïdes amb les màximes garanties de
gestió sostenible ambiental i socialment.
Consumir la nostra llenya es col·laborar amb els projectes de prevenció d’incendis i millora
forestal que les associacions de propietaris forestals, entitats sense ànim de lucre, duen a terme
conjuntament amb les administracions en benefici de tots.
Podeu obtenir més informació de la nostra tasca a www.boscat.cat

PRODUCTES:
Llenya d’alzina:
És per tots coneguda la qualitat d’aquesta llenya. Degut a la seva alta densitat és la que ens
ocuparà menys espai a casa i dóna el foc més lent i de major durada. La seva escorça llisa i
fortament adherida al tronc fa que ens embruti molt poc la llar.
Llenya de roure:
Aquesta llenya inclou roures de diferents espècies i procedències, malgrat això, els roures del
Berguedà, Osona i el Vallès que servim són d’altíssima qualitat. Poc cal dir d’aquesta llenya, amb
unes propietats que li confereixen una combustió excel·lent, duradora i força lenta.
Llenya llarga verda
Llargada a ≈ 2,3 m. Diàmetre 5 a 30 cm
Densitat més de 950 kg /m3

Llenya partida seca
Llargada 30 a 50 cm. Diàmetre 5 a 15 cm
Densitat menys 850 kg /m3

Preu alzina: 0,058 €/kg

Els podem en contacte amb el distribuïdor
més proper de llenya BOSCAT

Preu roure: 0,045 €/kg

Només es fa servei de transport per camions sencers
(12-22 tones per camió)
Els preus son per producte a bosc i sense IVA. Consultin sense compromís, pressupost definitiu segons comanda i distancia de transport.

Llenya de faig:
Es tracta d’una llenya excel·lent, molt apreciada al centre d’Europa, que produeix un foc viu, càlid
i acollidor. Com és més econòmica i més fàcil d’encendre que l’alzina i com no fa guspires ni
donar gust de reina com el pi, és la llenya preferida per a forns, pizzeries i restaurants.
Faig llarg verd
Llargada a més de 7 m
Diàmetre 5 a 30 cm
Densitat més de 900 kg /m3

Faig curt verd
Llargada a ≈ 2,3 m
Diàmetre 5 a 30 cm
Densitat més de 900 kg /m3

Faig partit sec
Llargada 30 a 50 cm
Diàmetre 5 a 15 cm
Densitat menys 850 kg /m3

Preu: 0,04 €/kg

Preu ≈ 2,3 m: 0,043 €/kg

Els podem en contacte amb el
distribuïdor més proper de
llenya BOSCAT

Només es fa servei de transport per camions sencers
Els preus son per producte a bosc i sense IVA. Consultin sense compromís, pressupost definitiu segons comanda i distancia de transport.

Mitjançant els nostres clients majoristes, també li podem oferir qualsevol altres llenyes i estella
forestal amb les màximes garanties de qualitat.

Consultar pressupost i disponibilitat sense compromís.
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