
 

 

 

Produktkatalog 2019/2020 

19-06-01 

Använd bifogad intresseanmälan  
P.g.a. GDPR 

OBS: Vi har STÄNGT fredag 7 juni 



 

 

Kr/bal 
exkl moms 

19-3070-1 1:a skörd 
A55, T55, R55 

104,00 130,00 

19-3070-2 2:a skörd 
A55, T55, R55 

104,00 130,00 

19-3070-1 1:a skörd 
A65, T65, R65 

104,00 130,00 

19-3070-2 2:a skörd 
A65, T65. R65 

104,00 130,00 

19-3070-3 High Fibre 
HF55 

104,00 130,00 

19-3070-3 High Fibre 
HF65 

104,00 130,00 

Hämtpris Alla kvaliteter 104,00 130,00 

A55: Avelshäst, 55% ts (+5%) 
T55: Tävlingshäst, 55% ts (+5%)   
R55: Ridhäst, 55% ts (+5%) 
HF55: High Fibre, 55% ts (+5%) 

VÅRA KVALITÉER 

A65: Avelshäst, 65% ts (+5%) 
T65: Tävlingshäst, 65% ts (+5%) 
R65: Ridhäst, 65% ts (+5%) 
HF65: High Fibre, 65% ts (+5%) 

High Fibre HorseHage är grövre med lägre protein och energivärde. 
Den är lämplig till ridhäst i lätt arbete och ponny som annars ofta 
drabbas av överutfodring. 

Originalet när det gäller dammfritt foder till hästar. Lätthanterliga 20-25 kg säckar. 
1:a skörd 36 bal per pall, High Fibre 24 bal per pall. 

Frakt tillkommer på alla priser i denna katalog. Se fraktprislistan på sidan 14. 

Alltid analyserat! 

Kr/bal 
inkl moms 

Bokningsrabatt på HorseHage fanns 
2019-04-01 - 2019-05-31, för leverans efter 2019-08-01 
 

Under 15 ton   avgår  0,05 kr/kg 
15-50 ton   avgår  0,10 kr/kg  
Över 50 ton   avgår   0,15 kr/kg 

 
OBS! Ingen bokning eller bokningsrabatt på HorseHage som hämtas. 

 

För HorseHage beställt före 1/6 gäller fast pris för säsongen, för 
senare beställningar (även utökade beställningar) gäller dagspris. 

 



 

 

HorseHage och alla storlekar på hösilagebalar finns i några olika sorter uppdelat på  
ridhäst, tävlingshäst och avelshäst men även den torrsubstans (ts) halt som önskas.  
 
Till tävlingshästar vill man ha ett högt energivärde i förhållande till proteinvärde och till 
avelshästar (sto och unghästar) ett högre proteinvärde.  
 
Sen finns det också High Fibre HorseHage. Det är grövre med lägre protein och energi-
värde. Det är lämpligt till ridhäst i lätt arbete och ponny som annars ofta drabbas av överut-
fodring på vanlig HorseHage. High Fibre finns endast på 24-balars pallar. 
 
Ts-halt (torrsubstanshalt)   
Vid ca 55% ts har man hösilage som är ensilerat; dvs den möglar inte för den har 
genomgått en naturlig konserveringsprocess (det finns inga tillsatser). 55% ts är mest 
lämpligt om man har en häst med luftvägsproblem. 
Vid ca 65% ts har man ett fuktigt hö som inte möglar pga lufttät förvaring i en inplastad bal. 
OBS: Balar med hög ts-halt är extremt känsliga för tillgång till luft och blir därför lättare 
dåliga. 
Enligt forskning, föredrar de allra flesta hästar ett fuktigare foder.  

Dammfritt, Näringsrikt stråfoder i lätthanterade 20-25 kg säckar 

HorseHage licenstillverkas i Sverige enligt uppfinnarens specifikationer. Det började tillver-
kas i England för 40 år sedan, på den tiden fanns inte hösilage, varken i storbal eller små-
bal. Det var en sensation med ett dammfritt stråfoder till hästar. Det som idag skiljer Horse-
Hage från annat hösilage är densiteten i balarna, dvs hur hårt packat fodret är. Den särskil-
da förpackningsmaskinen till HorseHage pressar ihop balarna som kommer direkt från 
åkern, till nästan halva storleken. HorseHage är till och med hårdare förpackat än storbalar 
och balarnas dubbla säckar ger ökat skydd mot skador, därför håller HorseHage en högre 
kvalitet. Skär upp säcken på den streckade linjen och lyft enkelt ut det långstråiga fodret 
skiva för skiva. 

HorseHage levereras på stor pall med 36 säckar som är travade och inplastade med 
sträckfilm. High Fibre levereras med 24 säckar på SJ-pall. Pallarna har en topplast över för 
skydd mot fåglar och väder samt vävduk under för skydd mot gnagare. En pall HorseHage 
väger ca 830 kg (+/- 75 kg) och en pall High Fibre ca 550 kg (+/- 50 kg). Vid leverans lyfts 
pallen av från lastbilen med egen kran och ställs på plats. HorseHage lagras bäst utomhus 
och med fördel på skuggig plats, fritt från vegetation. 

Att en HorseHage säck väger ca 20-25 kg gör den till det perfekta valet för den som har 
1-10 hästar eftersom hösilage bör användas inom 3-5 dagar efter att förpackningen bryts. 
Den är också perfekt för den som reser med hästar eftersom en 25 kg säck HorseHage är 
ungefär lika stor som en halv höbal på ca 14 kg, och det blir förstås minimalt med spill. 
HorseHage är även ett bra val för stallet med många hästar eftersom man får ett dammfritt, 
näringsrikt stråfoder som är lätt att hantera. 

100% natural! 

Often copied - but never equalled! 

 



 

 

BRUNSBERGS
®
 STORBAL HÖSILAGE  

BRUNSBERGS
® 

MELLANBAL HÖSILAGE 

BRUNSBERGS
®
 DUBBELBAL HÖSILAGE 

19-3063-1 1:a skörd 
A55, T55, R55 

2,50 3,13 

19-3063-1 1:a skörd 
A65, T65, R65 

2,50 3,13 

19-3063-2 2:a skörd 
A55, T55, R55 

2,50 3,13 

19-3063-2 2:a skörd 
A65, T65, R65 

2,50 3,13 

Hämtpris Alla kvaliteter 875 kr/st 1094 kr/st 

19-3063-3 1:a skörd 
A55, T55, R55 

3,00 3,75 

19-3063-3 1:a skörd 
A65, T65, R65 

3,00 3,75 

19-3063-4 2:a skörd 
A55, T55, R55 

3,00 3,75 

19-3063-4 2:a skörd 
A65, T65, R65 

3,00 3,75 

Hämtpris Alla kvaliteter 600 kr/st 750 kr/st 

19-3063-5 1:a skörd 
A55, T55, R55 

2,50 3,13 

19-3063-5 1:a skörd 
A65, T65, R65 

2,50 3,13 

19-3063-6 2:a skörd 
A55, T55, R55 

2,50 3,13 

19-3063-6 2:a skörd 
A65, T65, R65 

2,50 3,13 

Hämtpris Alla kvaliteter 1000 kr/st 1250 kr/st 

2 st 80x50x120 cm balar plastad ihop till en förpackning på ca 400 kg.  
Lätt att hantera då varje skiva är hälften så stor som den i en storbal. 

Kr/kg 
exkl moms 

Kr/kg 
inkl moms 

Ca 200 kg plastade balar,  80x50x120 cm. Levereras 4 st per pall. 
Smidigt att använda! 

Ca 350 kg balar,  80x90x120 cm. Levereras 2 st per pall. 
Hårdpressade, tätplastade balar 

Alltid analyserat! 

Frakt tillkommer på alla priser i denna katalog.  Se fraktprislistan på sidan 14  



 

 

Vi tar hand 
om plasten! 

Med en torrsubstans på ca 55 el 65%. Våra balar är noggrant tillverkade. De är pressade 
med en New Holland 890 och plastade med en Överums Crosspack eller McHale 998. 
Resultatet är en hårt pressad, tätt plastad bal. Fördelen med fyrkantsbalar mot rundbalar 
är att de är lättare att utfodra med och dessutom mycket lättare att hantera och frakta än 
rundbalar. När vi levererar Storbal, lägger vi 2 st på en SJ-pall som sedan lastas av från 
lastbilen med vår egen kran och ställs på plats. Detta förbättrar och minskar hanteringen 
och eventuella skador av balarna vid transport.  Med en vikt på ca 350 kg/bal (+/-50kg), 
behöver man ha minst 8-10 hästar så att man gör av med en öppnad bal innan tillgången 
på syre förstör fodret. Om man inte har så många hästar är Mellanbal ett bra alternativ. 
Man får köpa antal pallar man vill, men 10 pall (20 bal) är en hel container och vi kan 
leverera upp till 3 containers per leveranstillfälle. Kan du lossa själv med balklämma kan 
vi lasta 30 bal per container. 

Brunsbergs
® 

Storbal ca 350 kg fyrkantsbalar 

En Dubbelbal är 2 st 200 kg balar (+/-50 kg) plastade tillsammans till en Storbal. De har 
en torrsubstans på ca 55 el 65%. Fördelen med Dubbelbalar mot Storbalar är att de är 
lättare att utfodra med. Tyvärr är de svårare att tillverka än storbal med större risk för kva-
litetsfel. De är billigare än Mellanbalar, men man behöver ha minst 8-10 hästar så att man 
gör av med en öppnad bal innan tillgången på syre förstör fodret. Leverans sker på sam-
ma sätt som Brunsbergs Storbal. 

Brunsbergs
®
 Mellanbal ca 200 kg fyrkantsbalar 

Brunsbergs
®
 Dubbelbal ca 2 x 200 kg fyrkantsbalar 

BESTÄLL DITT SÄSONGSBEHOV AV FODER SÅ 
KOMMER ALLT FRÅN SAMMA PARTI.  

LEVERANS KAN DELAS I MINDRE POSTER. 
Vi producerar HorseHage och Brunsbergs hösilage i fyrkantsbalar från samma 
fält så att de med stor förbrukning ska kunna använda storbal på vardagar och 
HorseHage på tävlingsdagar utan att behöva ta ett foderbyte. 

Med en torrsubstans på ca 55 el 65%. Fördelen med Mellanbalar mot Storbalar är att de 
är ännu lättare att utfodra med. Med en vikt på ca 200 kg/bal (+/-50 kg), behöver man 
minst 4-6 hästar så att man gör av med en öppnad bal innan tillgången på syre förstör 
fodret. Om man inte har så många hästar är HorseHage ett bra alternativ.  
När vi levererar Mellanbal lägger vi 4 st på en SJ-pall som är sträckfilmad för lättare han-
tering. Pallarna lastas sedan av från lastbilen med vår egen kran och ställs på plats.  
Man får köpa antal pallar man vill, men 10 pall (40 bal) är en hel container och vi kan 
leverera upp till 3 containers per leveranstillfälle. 

Vi har producerat hösilage till häst i över 25 år 



 

 

Kr/kg 
inkl moms 

Kr/kg 
exkl moms 

19-3062-2 Ströhalm, 80 kg 1,25 1,56 

19-3062-4 Havrehalm, 80 kg 1,25 1,56 

19-3062-1 Ströhalm, 250 kg 1,10 1,38 

19-3062-3 Havrehalm, 250 kg 1,10 1,38 

St pris  80 kg balar 105 kr/st 131 kr/st 

St pris 250 kg balar  275 kr/st 344 kr/st 

Hämtpris Se st pris ovan   

Ring för offert om leveranser av full bil och släp under skörd och 
hösten. 

19-3011-1 Rensad havre 40 kg 144,00 180,00 

19-3012-2 Helt korn 40 kg 100,00 125,00 

Frakt tillkommer på alla priser i denna katalog 

OBS: Vid leverans av mindre än 4 ton halm gäller st pris 

VALLFRÖ, PLAST OCH BALGARN 

RING FÖR PRIS 
Urban: 0701-755159 

Vi utför allt inom lantbruk, särskilt slåtter, pressning och 
plastning. Stallgödselspridning. Lastbilstransporter. 
Stängsel. Ring Urban: 0701-755159 

BRUNSBERGS
®
 HAVRE OCH KORN 

BRUNSBERGS
®
 HALM 

BRUNSBERGS
®
 ENTREPRENAD 

Angus köttlådor: ca 20-25 kg, benfritt 

Födda och uppväxta på vår gård, kvigorna har haft det bra 
med låg stress och omsorgsfull skötsel.   
Hämtning hos oss v  9, 17, 39, 48 
155 kr/kg inkl moms 

BRUNSBERGS
®
 KÖTTLÅDOR 



 

 

TORV & TORVMIX 

KUTTERSPÅN & SPÅNPELLETS 

HALMPELLETS 

BMR Produkter AB förädlar växttorv, torvströ, torvblock och torvmix. 
Företaget ligger i de västra delarna av småländska höglandet, vilket 
är helt idealisk för produktion av torv. Här finns en av världens abso-
lut bästa torv, ljus och fin. Högmossarna ger torv av bra kvalitet som 
är perfekt till bland annat strö. Torvens låga ph-värde förhindrar att 
bakterier växer, vilket också medför en reducerad doft.  
Levereras i 300 liters balar. Ca 30-33 kg.18 balar/pall 

Kutterspån: Köps in från närliggande sågverk. Helt fritt från kemiska 
tillsatser och impregnerat virke och är dammfritt.  
Levereras i 400-500L balar. Ca 25kg. 18 balar /pall 
Ströpellets: Tillverkas av kutterspån från gran och fur. Helt fritt från 
kemiska tillsatser. Lättmockat och fryser ej.  
Ströpellets packas i 14 kilos säckar. 60st säckar/pall.  

Består av finhackad halm som värmebehandlas och pressas ihop till 
8 mm pellets. Innehåller inga tillsatser eller kemiska substanser. Ab-
sorberar upp till 5 ggr sin egen vikt. Halmpellets är lättmockat och 
ger liten gödselmängd, drygt och fryser ej. 
Halmpellets packas i 13 kilos säckar, 65 st säckar på varje pall á 845 
kg 

Priser se separat prislista,  
prisgrupper 3064 till 3069, sida 5 & 6 



 

 

HUND, KATT, HÖNS, KO, FÅR & GRIS 

Svensktillverkade högklassiga 
super premiumfoder som tål att bli 
jämförda med marknadens  
starkaste varumärken! 
Fler sorter finns 

Bästis är ett köttbaserat välsma-
kande och lättsmält torrfoder i läck-
ra, spröda och knapriga bitar. Pas-
sar utmärkt till katter i alla åldrar 
och raser. Ett komplett helfoder 
som täcker din katts dagliga  
Näringsbehov. Kyckling/lax el Oxkött 

Här finns foder mm för höns, 
livkycklingar, ungtuppar, an-
kor, änder, gäss, kalkoner, 
fasaner, rapphöns och andra 
skogsfåglar. Även foder och 
mineraler till ko, får och gris. 

Priser se separat prislista,  
prisgrupp 3050 sida 1 - 2 



 

 

Ett stort sortiment Stolpar och Stängseltillbehör 

Band, tråd, rep eller nät: 

Priser se separat prislista,  
prisgrupp 3615 sida 12-15 

Hitta vad du behöver på www.willab.se så tar vi hem det 
om vi inte redan har det i lager hos oss. 

 
Vi deltag i  

Fjärdhundralands “Rebusrunda 2019” 
 

Vi har gårdsbutiken öppet kl 11-17 
Söndagar 19-08-04 och 19-08-11 



 

 

SALT 

ÖVRIGT 

Snitslad Betfor 15 kg 

Pelleterad Betfor 30 kg 

Lusernpellets 15 kg 

Linfröpellets, 20 kg 

Havrekross, 15 kg 

Hippo Svarthavre, 15 kg 

Kornkross, 20 kg 

 

Priser se separat prislista, prisgrupper 3051 
till 3059 sida 2-5 

Vetekli, 10 kg 

Soja PK, 15 kg 

Foderkalk,  25 kg 

 

KRAFTFODER, MINERALER OCH TILLSKOTT 



 

 

HÄSTTILLBEHÖR 

Detta är bara ett litet urval ur vårt sortiment 

Priser se separat prislista, prisgrupp 
 3616  sida 15-22 



 

 

STALL- & GÅRDSTILLBEHÖR 
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Priser se separat prislista, prisgrupp 
3612 & 3613 sida 6-12 



 

 

Grovfoderpriser i denna katalog är priser gällande 2019-06-01 till 2019-06-30och övriga 
priser är dagspriser á 2019-04-01. 
Denna katalog innehåller förenklad information och ska användas i samband med kontakt 
med oss och vår webbsida www.brunsbergs.com.  Ring eller maila oss. 

Vi reklamerar antal kg foder eller strö som återlämnats. Förpackningen med inne-
hållet ska återlämnas. Vi reklamerar endast HorseHage eller storbal som är förvarat 
enligt våra rekommendationer. 
 
HorseHage eller hösilage kan ej reklameras efter 15 maj året efter tillverkning och den 
som vill utfodra över sommaren bör se till att fodret förvaras svalt. 
Våra rekommendationer är att förvara: 
* på obruten pall (så att toppplast, underlägg och sträckfilm finns kvar så länge som möj-
ligt) 
* gärna utomhus på grus– eller sandplan (så att växtlighet inte lockar skadedjur) 

Köpinformation 

Ni kan betala vid leverans eller mot faktura. Betalning vid leverans kan ske med swish, 
kontanter eller BETALA VID LEVERANS MED BANKKORT. Vi tar Bankkort, Visa och 
Mastercard. 
Önskar Ni att få faktura på Era leveranser av foder och strö? Se då bifogat ansökningsfor-
mulär. Vi vill helst att ansökan om faktura görs skriftligt så att vi har namnteckning och 
korrekt faktureringsinformation. Vår faktura är på 10 dagar och en faktureringsavgift på 50 
kr plus moms tillkommer.  

Vi analyserar HorseHage och det hösilage vi säljer. Kunden får en kopia av analysen för 
just sitt foder vid fakturering eller så snart vi har fått den, vilket brukar vara ca 4-6 veckor 
efter skörden. Om man betalar vid leverans, skickas analysen 1-2 dagar efter. 

Vid leverans eller hämtning av varor på pall gäller returpall eller pallköp á 120 kr el 75 kr/st 
plus moms. Den största delen av den HorseHage vi producerar travas på en så kallad 
”shipping” -eller ”båt”pall  (övriga produkter kommer på SJ-pall). Vi tar inte SJ-pall i retur 
mot shippingpall och om ni behöver pall för att lämna till andra leverantörer är det kanske 
bättre att köpa några av våra pallar som sedan kan gå i retur till oss i framtiden. 
Våra chaufförer ber att ni plockar fram och ställer returpall på en lätttillgänglig plats bred-
vid platsen där de ska ställa den nya leveransen.   
Om ni vill att vi ska ta hand om plasten, samla ihop den, så att den är lätt för chauffören att 
få på bilen, så tar vi tillbaka den vid nästa leverans till dig. Vi kan även lämna ut en 
”storsäck” om ni säger till. Storbalsplast, övrig plast, snören och papper ska sorteras i olika 
säckar. 

Avbeställningsavgift gäller fr.o.m. 2019-06-01, 500 kr och 0,10 öre per kg avbeställt foder.  
Efter skörden skickar vi ut en orderbekräftelse. Har ni något att anmärka, hör av Er inom 14 
dagar, då ordern blir bindande. Därefter tillkommer en avbeställningsavgift på 1000 kr och 
0,20 öre per kg avbeställt foder.  

BESTÄLL DITT SÄSONGSBEHOV AV FODER SÅ KOMMER ALLT 

FRÅN SAMMA PARTI. LEVERANS KAN DELAS I MINDRE POSTER. 

Vi producerar HorseHage och Brunsbergs hösilage i fyrkantsbalar från samma fält så att 
de med stor förbrukning ska kunna använda Storbal på vardagar och HorseHage på täv-
lingsdagar utan att behöva ta ett foderbyte. 

Vi reserverar oss för ev. tryckfel 
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FRAKT - Uppland/Södermanland 

19-3645-1 1-6 flakmeter 
plus stoppavg 420 kr 

450,00 562,50 

19-3645-1 6-9 flakmeter 
 

450,00 562,50 

19-3645-11 1 container 
(6 flakmeter) 

2700,00  3375,00 

19-3645-15 1½ container 
(9 flakmeter) 

4050,00 5062,50  

19-3645-2 9:e-15:e flakmetern 320,00 400,00 

19-3645-22 2 container 
(12 flakmeter) 

5010,00 6262,50 

19-3645-3 15:e-18:e flakmetern 179,00 223,75 

19-3645-33 3 container 
(18 flakmeter) 

6507,00 8133,75 

19-3645-1 Inom Enköpings 
kommun 
(min 1000 kr inkl 
stoppavgift) 

290,00 362,50 

 Stoppavg tillkommer 
vid 1-6 flakmeter 

420,00 525,00 

Kr/flak. m 
exkl moms 

Kr/flak. m 
inkl moms 

Frakt tillkommer på alla priser i denna katalog 

Vi kan leverera till Uppland, Södermanland, Gästrikland, Dalarna, Väst-
manland, Östergötland och Närke. Våra priser här gäller för Uppland, Väst-
manland och Södermanland. Till övriga områden gäller offert.  
 
Vi levererar nyskördat foder från v. 32. Vi har dålig erfarenhet av tidiga  
leveranser. HorseHage och hösilage behöver ligga orört ett tag efter 
tillverkning - ensileringsprocessen blir färdig och man undviker problem 
med värmning och dålig hållbarhet efter öppning. I storbal finns det en risk 
att man stör processen så att det blir fel på fodret. 
 
Vår strävan är att göra fraktpriserna rättvisare. Principen är att ju mer man 
tar, desto billigare blir frakten per kg eller per bal. Lass kan lättare kombine-
ras med olika varor på pall. 
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Frakten betalas per flakmeter.  

1-6 flakmeter 450 kr/meter och stoppavgift 420 kr tillkommer.  
6-9 flakmeter (1-1½ container) 450 kr/meter, ingen stoppavgift 
9:e-15:e flakmetern 320 kr/meter  
15:e-18:e flakmetern 179 kr/meter.  
 
Fraktexempel, pallpris  vid 6-9 flakmeter:  
1 stor pall (36 bal) HorseHage ca 830 kg är 0,75 m x 450 kr/m = 337,50 kr/pall 
1 liten pall (24 bal) HighFibre ca 550 kg är 0,5 m x 450 kr/m = 225 kr/pall 
1 pall (2 st) storbal el dubbelbal, (4 st) mellanbal är 0,6 m x 450 kr/m = 270 kr/pall  
1 pall (18 säck) havre, (24 säck) kornkross är 0,6 m x 450 kr/m = 270 kr/pall 
1 pall (18 bal) torv, torvmix, spån el. pappersströ är 0,43 m x 450 kr/m = 193,50 kr/pall 
1 pall (24 säck) Hippo är 0,43 m x  450 kr/m = 193,50 kr/pall 
 
1 container är 6 flakmeter och då finns det plats för: 
8 stora pall HorseHage 
el. 12 små pall HighFibre HorseHage 
el. 20 st storbal el 40 st mellanbal 
el. 10 pall havre el korn 
el. 15 pall torv, spån, Krafft, Hippo, Fibergi, betfor, lucernpellets mm 
el. 21 st storbal halm 
Om man köper en leverans som tar mindre plats än 9 flakmeter så tillkommer stoppav-
gift på 420 kr plus moms. 
Om man köper en leverans som tar mer plats än 9 flakmeter är det ett lägre flakmeter-
pris på  9-12:e och 15-18:e flakmetern. 
Vi kan köra ut 3 containers samtidigt, så max lass är t.ex. 60 st storbal, ca 63 st storbal 
halm, 24 stora pall HorseHage el 36 små pall HighFibre HorseHage. 
Ring gärna och prata med oss när du håller på att planera dina inköp så hjälper vi till 
att räkna ut det billigaste alternativet för dig. Vi kan också hjälpa dig att välja rätt foder-
kvalitet. 

Frakt 

...ju mer man tar, desto billigare blir frakten per kg eller per bal 

Priser exkl. moms 
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Tfn: 0171-410112 

E-post: brunsbergs@tele2.se 

Brunsbergs Foder  & Strö 

Långtora, Grän 6 

745 96 Enköping 

Gårdsbutiken är öppen 
07:30-18:00 vardagar (till 16:00 för helpall/lastning med lastmaskin) 
Kontoret 8:00-16:00 
Vägbeskrivning: Från Enköping tag väg 70 mot Mora och sväng höger mot 
Torstuna i rondellen vid Ingo-macken/Dinners. Åk 1 mil och sväng höger vid 
”Hästfoder” skylten. Åk ca 500 m och sväng vänster vid ”Hästfoder” skylten. 
Åk fram till ladan med skylten ”Brunsbergs Foder och Strö”. 

www.brunsbergs.com 

Vårt mål: 
Hästar som 
äter rätt och 
står skönt! 


