
Jehander producerar och säljer berg-, grus-, 
sand- och jordprodukter samt marknadsför 
Ten Cate Polyfelt geotextil. 

Specialsand för golfbanor och trädgårds-
anläggningar är två av våra specialiteter.

•	Vi har tvättade sand- och singelpro-  
   dukter till dränering, greenunderbyggnad  
 och fairwaydress. 

•	Många av våra produkter är USGA-  
	 certifierade.

•	De testas av USGA-ackrediterade    
 European Turfgrass Laboratories i    
 Stirling, Skottland.

Jehander golfbaneprodukter

Varunamn Sortering
mm

Sportsand 0,1/1,4
Singel (USGA) 4/8
Golfjord 80% sand 20% jord 0/4
Golfjord 60% sand 40% jord 0/4
USGA såbädd
Mulldressgreen 80% sand 
20% jord
Mulldressgreen 60% sand 
40% jord
Greendress (tvättad) 0,2/0,8
Bunkersand (tvättad) 0,2/1,0
Fairwaydress (tvättad) 0,2/2,0
Beachvolleysand 0,2/0,8

    

Jordprodukter 
I vårt sortiment ingår förstklassiga 
jordprodukter. Vi tillverkar anlägg-
ningsjord, planteringsjord, mineral-
jord och lecajord. Vår barkmull och 
dressjord är utmärkt för underhåll och 
förbättringar av gräsytor. Vår dressjord 
består av torv, barkmull och sand som 
blandas noga för att sedan sorteras 
över	fina	såll.	En	tidig	toppdressning	
bevarar markfukten och ökar gräsets 
slitstyrka.

TenCate Polyfelt geotextil
Nålfiltad	fiberduk	(non-woven)	avsedd	
för användning som materialskiljande 
lager	och	för	filtrering,	dränering,	
erosionsskydd och förstärkning i vägar, 
banvallar, kanaler, jorddammar, grund-
konstruktioner för byggnader (även 
höghus), idrottsanläggningar med 
mera.



Jehander är en av de ledande leverantörerna 
av  berg- och grusmaterial – så kallad ballast 
– till byggindustrin. Vi producerar, säljer och 
distribuerar även sand- och jordprodukter samt 
importerar och marknadsför geotextil. Även 
privatpersoner köper våra produkter till villa, 
trädgård och fritidshus. 

Jehander bedriver verksamhet i Stockholm och i 
Gävle/Tierp. Sedan 1874 har vi försörjt Stock-
holm med ballast. 

Sand & Grus AB Jehander ingår i 
HeidelbergCementkoncernen, marknadsledande 
globalt inom produktområdet ballast och en be-
tydande aktör inom cement, betong och andra 
relaterade vertikalt integrerade verksamheter. 
Detta gör HeidelbergCement till en av världens 
största byggmaterialproducenter. Koncernen 
har cirka 63 000 medarbetare i 60 länder.

Mer information om företaget och om våra 
produkter	finner	du	på	jehander.se. 

SAND & GRUS AB JEHANDER
Huvudkontor & Stockholm
Marieviksgatan 25 nb
Box 47124
100 74 Stockholm
Tel. 08-625 63 00 
www.jehander.se
Kontakt och försäljning
Lars Jönsson, tel. 08-625 63 26
Andreas Lindberg, tel. 0175-759 45 

    


