Pelety Stora Enso

Ekologické topení
www.storaensopelety.cz

Vysoce efektivní a šetrné
k životnímu prostředí.
Stora Enso je v rámci celosvětového trhu předním dodavatelem inovativních
ekologických řešení v oblasti obalů, biomateriálů, dřevěných výrobků a papíru.
Naším cílem je vyvíjet výrobky a služby na bázi dřeva a dalších obnovitelných
materiálů a nahradit jimi neobnovitelné materiály. V souladu s hlavním cílem
našeho podniku – být prospěšní lidstvu i přírodě – tvoří naše sdílené hodnoty a
zodpovědný přístup k realizaci našich záměrů základní pilíře naší firemní filozofie
a jsou směrodatné ve všech aspektech naší výrobní a obchodní činnosti.
Dřevo je naše nejdůležitější surovina. Naše pelety se

Pelety Stora Enso umožňují skutečně ekologický způsob

vyrábí z vedlejších produktů dřevařských závodů, tudíž

vytápění přispívající k redukci globálního oteplování.

jsou přírodním, ekologickým a obnovitelným palivem.

Pelety mají neutrální bilanci CO2, při spalování se z

Usilujeme o trvale udržitelný rozvoj, a tak je pro nás

nich tedy uvolňuje stejné množství oxidu uhličitého, jaké

přirozené, že hledáme stále nové cesty k maximálnímu

stromy spotřebovaly pro svůj růst.

využití našich surovin.

Naše pelety jsou výborným příkladem maximálně

Řada výhod.
Pelety jsou od přírody ekologické
• přírodní a obnovitelný zdroj
• solidní, CO2- neutrální palivo s minimem zbytkového popela
• prvotřídní kvalita

Na evropskou jedničku v oblasti zpracování
dřeva se lze spolehnout
• vlastní produkční síť
• snadno dostupná technická podpora a informace — přímo
od výrobce

Cenová stabilita díky efektivitě výrobního procesu
• výhradně vlastní zdroje – od výchozí suroviny po doručení
na Vaši adresu
• optimalizovaná výroba a logistika

Mimořádně čisté výběrové jakosti dosahujeme tím,

efektivního zužitkování surovin. Jejich výrobu jsme

že zpracováváme pouze hobliny, štěpky a piliny. Proto se

integrovali přímo do našich dřevozpracujících závodů,

naše pelety vyznačují vysokým obsahem energie a velmi

jejichž vedlejší produkty využíváme bezprostředně na

malým množstvím zbytkového popela. Výhřevnost dvou

místě, abychom minimalizovali zbytečný transport.

Co je třeba vědět

Pro Vás

volně ložené pelety musí být vhodně vybavený na dodávky pelet a

kilogramů pelet od firmy Stora Enso odpovídá přibližně
výhřevnosti jednoho litru topného oleje.

Pro životní prostředí
Výrobky firmy Stora Enso jsou zhotoveny ze surovin ze

Skladujte své pelety v chladu a suchu. Skladovací prostor na

Nabízíme Vám palivo, které je nejen vysoce výhřevné

dostatečně větraný. Pozor! Nelze použít plastové potrubí! Odsávací

a ekologické, ale také extrémně cenově výhodné a

přípojka musí mít průměr Stolz Ø ≥ 200 mm. Plnicí přípojky se

spolehlivé. Pelety Stora Enso pro Vaše pohodlí.

musí nacházet venku, na místě přístupném pro cisternu, a musí

zodpovědně zvolených zdrojů. Veškeré zpracovatelské

Snadná a rychlá elektronická objednávka —

být označeny jménem a adresou. Nárubek plnicí přípojky (samec)

řetězce závodů Stora Enso Wood Products jsou

odkudkoliv. Neseme odpovědnost za celý výrobní

s průměrem Ø 100 mm musí být pevně namontován. Vodorovně

systematicky dokumentované a zpětně sledovatelné, což

řetězec od výchozí suroviny až po dodávku.

instalovaná přípojka musí být ve výšce max. 1,5 m a min. 0,1 m.

dokládají certifikáty nezávislých institucí PEFC™ nebo

www.storaensopelety.cz

Vertikálně instalovaná přípojka musí být ve výšce max. 1,5 m a

FSC [1] nebo obou současně.
®

min. 0,8 m. Zde si prosím přečtěte naše dodací podmínky:
www.storaensopelety.cz.

[1] Číslo smlouvy firmy Stora Enso Wood Products o licenci k ochranné známce FSC® je FSC-C125195

Pelety firmy Stora Enso v číslech
průměr

6 mm

obsah sušiny

přibližně 91%

obsah popela

≤ 0,3%

bod tání popela

≥ 1 400 °C

hustota
obsah energie

přibližně 650 kg/m³
na kg přibližně 4,85 kWh
na m³ přibližně 3 120 kWh

1 paleta, 70 pytlů

1 050 kg
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Stora Enso Wood Products
Ždírec unit
Ždírec nad Doubravou
Nádražní 66
PSC 58263
pellets@storaenso.com
www.storaensopelety.cz
facebook.com/StoraEnsoLivingRoom

www.storaenso.com

Divize Wood Products firmy Stora Enso nabízí svým zákazníkům nejrůznější
řešení v oblasti staveb a bydlení na bázi dřeva. Naše široká výrobní paleta
zahrnuje všechny oblasti městské výstavby a nabízí masivní dřevěné
elementy, obytné moduly, dřevěné komponenty a pelety. Kromě toho
poskytujeme velký výběr řeziva. Našimi zákazníky jsou především stavební
a truhlářské firmy, velko- a maloobchodníci. Wood Products rozvíjí svou
činnost v globálním měřítku a má v Evropě více než 20 výrobních závodů.

