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Nyheter

Nyhetsbrev

Hjälp oss att bli bättre!
Sök på Logosol.se:

Vi kan tillverka allt som behövs!
Sök

Med sågverk och hyvel från Logosol byggde Miriam och
Christoph Schenk upp deras fjällgård i Oviksfjällen. Galå
Fjällgård är en mindre privat turistanläggning i södra
Oviksfjällen som består av fyra nybyggda timmerstugor och
en liten camping.
- Vi hade köpt stomme för stugor men gjorde allt annat jobb
själv och då har vi använt vår Logosol hyvel mycket, berättar
Miriam och Christoph Schenk.

Utbildningar

Namn: Miriam och Christoph Schenk
Ort: Galåbodarna
Logosolprodukt: Sågverk M7 och Solohyveln SH230
1. Hur kom du i kontakt med Logosol?
En vän tipsade oss om att det finns enkla sågverk att köpa.
2. När köpte du Logosol-maskinen och hur används den?
Sågverket är inköpt 2004 och Solohyveln 2006

Miriam och Christoph Schenk har byggt upp Galå
Fjällgård med hjälp av Logosols produkter.

3. Berätta om något du har byggt med hjälp av Logosolmaskiner!
Vi har sågat eget virke till vildmarkspaneler som kommer användas
nu för en grillstuga och en vildmarksbastu. Hyveln använder vi
framförallt för att såga egna lister. Vi behöver alltid specialla mått för
lister och då är det besvärligt och mycket dyrare att köpa de i
handeln. Dessutom kan vi inte åka 5-8 mil bara för att handla någon
enkel list. Då sparar Solohyveln mycket tid och pengar för oss. Men
vi använde den också när vi hade köpt ohyvlat från sågverket och
sedan hyvlade vi virket t.ex. till exakt den bredden som behövdes
när vi byggde våra sängar för stugor eller bord/bänk på verandan.

Sedan ett par år tillbaka bedriver
Logosol en växande kurs-verksamhet.
Kanske just vad du behöver för att
utveckla din verksamhet?
» Läs mer...

Visningar

4. Vilken typ av trä jobba du med?
Mest furu
5. Många Solosåg/hyvel-ägare känner en ökad livskvalitet,
har du liknande upplevelser?
Ja. Man kan precis tillverka det som behövs. Vi är oberoende av
externa sågverk och kan förstås också använda eget virke från
skogen. Det känns kul att kunna jobba med eget virke!
Grillplatsen på Galå Fjällgård.
Läs mer om anläggningen:
http://www.gala-fjallgard.com

Att
åka på mässor och marknader är det
bästa vi vet! Här kan du se vart
kommande visningar av våra produkter
äger rum. Välkommen att besöka oss!
» Läs mer...

Vi på Logosol

Vill du berätta din Logosol-historia?
Klicka här och läs mer!

Solohyveln SH230 gör mycket nytta på gården!

På
Logosol i Härnösand är vi 22 personer
som arbetar. Vi blir glada när du ringer
eller skickar e-post. Läs mer om vilka
vi är!
» Läs mer...

Om Logosol

En av de fint bygda uteplatserna.

Logosol är idag världens största
försäljare av portabla sågverk i
aluminium, en teknik som vi blivit
experter på. Efter över 15 års arbete
med småskalig sågning och
träförädling kan vi erbjuda våra kunder
en unik erfarenhet.
» Läs mer...

Gratis information

Beställ informationsmaterial helt utan

kostnad. Produktkataloger, Nysågat,
Videofilmer på CD eller VHS m.m...
» Läs mer...

Campinganläggningen består av fyra timmerstugor
och en fjällstuga och har plats för upp till 25
personer. Läs mer på hemsidan:
http://www.gala-fjallgard.com
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LOGOSOL AB
Industrigatan 13
871 53 HÄRNÖSAND
Telefon: 0611-182 85
Fax: 0611-182 89
Email: info@logosol.se
Bankgiro: 977-7541
Postgiro: 76 22 42-6
Org. nr: 556495-7834

Trygghet

Logosols Trygghetspaket ger dig 2 års
garanti samt rätt att utan kostnad skicka
artiklar i retur inom 2 månader från
leveransdag, om de ej motsvarar dina
förväntningar.

Snabba leveranser

Mycket snabba leveranser av tillbehör och
reservdelar.

Obegränsad support

Obegränsad telefonsupport när det gäller
produktkunskaper och bruket av
produkterna.

Lång erfarenhet

Tillgång till över 10 års erfarenhet som
marknadsledande inom småskalig
träförädling.

Information

Kontinuerlig information med erbjudanden
och nyheter flera gånger per år.

Personlig service

Högsta personliga service är en
självklarhet.

Alltid 2 månaders öppet köp och 2 års full garanti! Vi garanterar ett tryggt köp!

