
Pelfin



Pelfin is het huismerk van Logispan. Logispan is een familiebedrijf dat sinds de 

oprichting in 1959 is uitgegroeid tot een professionele onderneming die gespecialiseerd 

is in de aan- en verkoop van diverse resthoutproducten. We hebben een uitgebreid, 

Europees netwerk van leveranciers, transporteurs en klanten. Alle divisies delen 

een unieke manier van samenwerken en zijn gebouwd op drie sterke pijlers: passie, 

ondernemerschap en duurzaamheid.

Huismerk

Pelfin

Sinds enkele jaren maakt Logispan onder het merk Pelfin verschillende 

consumentenartikelen voor haard, tuin en dier. Met een hoofdkantoor in het 

aardbevingsgebied is Logispan erop gebrand om duurzame en milieuvriendelijke 

producten te maken. Logispan is onder andere PEFC gecertificeerd voor duurzaam 

bosbeheer voor resthout, houtpellets en houtchips.

Producten



Pelfin

Pelfin is gespecialiseerd in het recyclen van hout afval. Dit afvalhout, of resthout, halen 

wij zelf af bij grote fabriekszagerijen om er weer een mooi product van te (laten) maken! 

Het PEFC certificaat dat Logispan voert staat garant voor een ononderbroken keten van 

duurzaam bosbeheer. Al het gebruikte hout komt daarvoor bestemde productiebossen.

Al onze werkzaamheden vinden plaats in West-Europa, en het overgrote deel zelfs 

in Duitsland en de Benelux. Pelfins houtpellets en andere artikelen worden dus niet 

intercontinentaal aangevoerd, veroorzaken geen extra boskap en hebben geen 

duizenden kilometers per vrachtwagen afgelegd.

MVO



 +31 652855641

+31 595252142

b.poorta@pelfin.nl

Neem contact op met Bas

Wij hebben het gehele jaar, winter of zomer, voldoende 

voorraad. Met ons efficiënte distributienetwerk krijgt u 

de Pelfin houtpellets snel en op ieder gewenst moment 

geleverd bij u aan de (winkel-)deur.

Dealer worden

Pelfin

Wanneer u zich aansluit bij ons 

distributienetwerk kunnen wij een 

samenwerking op maat realiseren. Neem onze 

producten fysiek op voorraad en profiteer van 

onze efficiënte leveringen. Heeft u alleen een 

webshop? Geen probleem. Omdat wij al vanaf 

één enkele pallet franco kunnen leveren kunt u zich ook als 

webshop aansluiten.  

Ook wanneer u geen eigen webshop heeft kunnen wij deze voor u faciliteren, via een 

link naar onze webshop kunnen uw klanten met korting bestellen.  

Nieuwsgierig geworden? Neem dan contact met ons op.



Neem contact op

+31 595252141

info@bustotaal.nl

Het Aanleg 21 - 9951 SJ Winsum


