Træflis – leveringssikkerhed
og kvalitet er en selvfølge
Har du ønske om en stærk energiproduktion, hvor anlæg og brændsel
spiller optimalt sammen?
Verdo er en af Nordeuropas førende forhandlere af biobrændsel, og med
drift af eget kraftvarmeværk samt et stærkt team af anlægsspecialister
har vi opbygget en solid 360 graders forståelse for energiproduktion. Vi
ved, at kvalitet af brændsel er afgørende for at et anlæg kører optimalt, og
gennem et stærkt veludbygget sourcing-netværk sikrer vi dig den rette
træflis – til tiden, hele tiden.
I 2009 omlagde vi vores eget kraftvarmeværk på Randers Havn fra fossile
brændsler til biomasse, og hvert år bruger vi mere end 200.000 tons
træflis på værket. Det sikrer dig en samarbejdspartner med en solid og
årelang erfaring med træflis.

Du er sikret
•	Kompetent rådgivning
•	Solidt sortiment fra ind- og udland;
dansk flis, importflis, stammeflis og 		
industriflis
• Bæredygtige leverancer fra en 		
certificeret værdikæde
•	Hurtig og sikker levering

Kvalitet er alfa og omega
Ensartet kvalitet er afgørende - derfor stiller vi høje krav til vores leverandører. Og løbende kvalitetssikring og -kontrol er en integreret del
af vores fælles arbejdsgang, hvor både vi og eksterne partnere sikrer, at
kvaliteten af din træflis lever op til aftalte parametre.
Bæredygtigt træ
Med et brændselsindkøb gennem Verdo lever du op til de forpligtelser, der
er til bæredygtig energiproduktion på træbaseret biomasse.
Vores træflis produceres af træ fra bæredygtige skovbrug. Det er veldokumenteret og understøttet af vores certificeringer: FSC®-Chain of Custody,
SBP-Chain of Custody, PEFC-Chain of Custody og NEPCon Generic Chain
of Custody.
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Træflis til din energiproduktion
Pris, kvalitet og anlægstype – tre parametre med stor betydning for
valg af træflis. I fællesskab afdækker vi dit behov og vurderer, hvilken
type træflis, der er optimal i din energiproduktion. Vi tilbyder et solidt
sortiment i forskellige kvaliteter og prisklasser:
•

Dansk skovflis
Dansk skovflis er velegnet til fleksible og robuste anlæg, der
kan håndtere de variationer i flisen, som det danske klima giver.
Leveringssikkerheden er høj, da træflisen er på lager i nærheden af dig.

•

Importflis
Importflisen kommer fra de steder i verden, hvor vi kan sikre dig en
god kvalitet til den rigtige pris – blandt andet fra Baltikum, Spanien og
flere afrikanske lande. Fordelene ved importflis er stor ensartethed og
lavt fugtindhold. Den importerede flis er velegnet til anlæg, der kræver
homogent brændsel for at køre på fuld last og yde optimalt.

•

Flis af hele stammer
Stammeflis produceres af stammer fra danske skove eller stammer
importeret fra internationale leverandører. Flisen har en høj kvalitet
på grund af stor ensartethed og lavt fugtindhold. Som importflisen er
stammeflis velegnet til anlæg, der kræver homogent brændsel for at
køre på fuld last og yde optimalt.

•

Industriflis
Flis fra industri er ovntørret resttræ fra produktion af døre, vinduer,
og møbler. Flisen har en meget høj brændværdi, et lavt askeindhold
og et yderst lavt fugtindhold. Det er ideelt at blande industriflisen
med andre flisprodukter for at nedbringe den samlede fugtighed.

Fleksibel bestilling ∂ hurtig og sikker levering
Med vores online bestillingsplatform har vi gjort det nemt og fleksibelt
at bestille produkter – lige når det passer dig. Og med lagre flere steder i
Danmark er der aldrig langt fra bestilling til levering.

Kontakt vores specialist,
så vi kan starte dialogen
Thomas Juhl Holm
Salgskonsulent
+45 4174 4293
thom@verdo.com

Hold dig opdateret
verdo.com/energy/nyhedsbrev
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Opnå en effektiv, driftssikker og bæredygtig energiproduktion med hjælp fra Verdo’s 160 specialister.
Vi omsætter faglige kompetencer til dedikeret rådgivning og
kommer 360 grader rundt om dit unikke energianlæg.
Med mere end 30 års erfaring rådgiver vi om alle typer
anlæg og teknologier, og vi kan assistere med:
• Service og drift i hele anlæggets levetid
• Administration og kundeafregning
• Grønne teknologier som biomasse, varmepumper og
elkedler
• Energirådgivning
• Valg af det optimale brændsel til dit anlæg
• Køb og salg af biobrændsel.

