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Kære kunde, 
Absolut Horse i Flensborg er leveringsdygtig i frisk højkvalitets hestefoder til tysk grænsepris  
indenfor mange mærker, både i sække og Big Bags eks. Pavo, St. Hippolyt, Salvana, Havens, 
Eggersmann, Dodson & Horrel, Agrobs, Balios, Marstall, Spillers, Equsana, Höveler, Krafft m.fl.  
og vores eget Absolut Horse kvalitetsfoder i 15 kg sække, Big Bags og til indblæsning i silo  
samt mange forskellige mineraler, vitaminer, træspåner og træpiller. 
 

Desuden tilbyder Absolut Horse sig eget mærke hestefoder, som består af 15 forskellige 
kvalitetsblandinger, her i blandt pillefoder, müsli, mash, lucerne og forskellige mineralblandinger.  
Vi har selvfølgelig også Absolut Horse hestegodbidder ”Goodies” i 3 forskellige smagsvarianter. 
 

Absolut Horse hestefoder er et optimeret kvalitetsfoder, som kendetegnes ved at have et tilpas  
højt fiberindhold samt et passende lavt sukker- og stivelsesindhold.  
Absolut Horse hestefoder sortimentet består af foder tilpasset alle typer, lige fra islænder,  
hobbyheste, avlsheste til præstationsheste på højt niveau. 
 

Vi er stolte over at levere Absolut Horse kvalitets foder til kendte ryttere eks. inden for dressur,  
spring, travløb, galop, military og distance samt til store stutterier og rideskoler i hele Danmark. 
 

Som noget helt unikt tilbyder vi, at du selv at kan sammensætte dit helt eget individuelle hestefoder.  
Du fortæller os bare hvilke ingredienser du ønsker i foderet, så producerer vi dit eget hestefoder,  
der består af højkvalitets råvarer til meget konkurrencedygtige priser.   
Dette tilbyder vi i 15 kg eller 25 kg sække, 1000 kg Big Bags og til indblæsning i silo.  
Ordremængde: min. 2 tons i sække / Big Bags og min. 3 tons til indblæsning.  
 

Hvis du  har en  momsregistreret virksomhed med et gyldigt CVR/SE momsnummer,  
kan du med fordel købe uden tysk moms hos os!  
(dvs. at du heller ikke skal afregne den danske moms og derved sparer på likviditeten) 
 

Tag gerne et kig på vores hjemmeside: http://www.absolut-horse.dk 
 

Her vil du opdage, at vi har grænselandets bedste priser og største lager og det absolut største  
udvalg af hestefoder/-strøelse, træpiller, træbriketter m.m.. 
 

Det er nemt, billigt og hurtigt at handle hos os. 
 

Skulle du have yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte mig og/eller at aftale  
et uforpligtende personligt møde, hvor jeg ligeledes meget gerne vil medbringe nogle sække,  
så du har mulighed for at teste vores eget Absolut Horse kvalitetsfoder. 
 

Med venlig hilsen 
Annelise von der Wehl     
Country Manager – Scandinavia 
Mobil DK :  +45 2487 2960 
Mobil DE : +49 1736 0933 00  
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