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Kotłownie kontenerowe  



Idealne mobilne 
rozwiązania przestrzenne 

Chcesz mądrze wykorzystać niewielką przestrzeń na 
kotłownię, a może szukasz elastycznego i praktycznego 
mobilnego rozwiązania? Wybierz kotłownie kontenerowe 
firmy Verdo.

Optymalne dostosowanie i jakość 
Elastyczne rozwiązania i dostosowanie do potrzeb oraz 
wymogów mają kluczowe znaczenie nie tylko dla nas, ale dla 
wielu naszych klientów. Dlatego też oferujemy możliwość 
zakupu, wynajmu i leasingu różnego rodzaju kompaktowych 
systemów energetycznych.

Verdo specjalizuje się w zakresie konstrukcji mobilnych 
instalacji grzewczych i oferuje projektowanie, dostawę oraz 
montaż wodnych i parowych kotłowni kontenerowych.

Mobilne kotłownie kontenerowe są produkowane 
i montowane w naszych  zakładach produkcyjnych. Poprzez 
pełny nadzór nad procesem produkcyjnym oraz kontrolą 
jakości, zapewniamy naszym produktom wysoki standard 
wykonania. Współpracujemy z innymi dostawcami kotłów 
i palników zapewniając gwarancję na całą instalację kotłową.
 
Aby zagwarantować optymalne rozwiązania dla rozwoju 
i ekonomiki Twojej firmy, oferujemy kotłownie przystosowane 
do spalania różnych paliw tj. gaz, olej czy biomasa.

Jeśli szukasz unikatowego rozwiązania w zakresie mobilnej 
kotłowni do produkcji ciepłej wody czy pary, a masz do 
wykorzystania niewielką przestrzeń, idealnym rozwiązaniem 
będą kontenerowe kotłownie firmy Verdo.

Andrzej Ligenza, Sales Manager 



”Plug and play” 
Kompletna kotłownia jest instalowana w specjalnie 
przystosowanej naczepie lub budynku modułowym wykonanych 
w dowolnym kolorze.
Wszystkie elementy konieczne do wytwarzania ciepła są gotowe 
do użytku i zamontowane w już przygotowanej konstrukcji dzięki 
czemu podłączenie instalacji jest tanie, łatwe i szybkie. Kontener 
jest ocieplony izolacją, wewnątrz zaopatrzony w oświetlenie, 
ogrzewanie i wentylację. 
Rozwiązanie ”Plug-and-play” daje nam możliwość dostarczenia 
kotłowni w stanie gotowym do montażu.  Pozostaje jedynie 
podłączyć energię, wodę i gaz/olej oraz podpiąć się do sieci 
grzewczej.

Otrzymujesz system wysokiej jakości, do którego hasło dostępu
to elastyczność i dostępność.

• Mobilne kotłownie w obudowie kontenerowej
• Zminimalizowane koszty montażu i instalacji
• Bez konieczności przestoju
• Zerowe dodatkowe wydatki na budynki
• Gwarancja na instalację

Zalety 
Kotłownie kontenerowe to racjonalny sposób na szybki 
montaż i uruchomienie kotłowni. Przestój jest ograniczony do 
absolutnego minimum. Kompletne instalacje kotłowe przed 
wysyłką do klienta są testowane, a ich jakość kontrolowana. 
W ten sposób gwarantujemy optymalną funkcjonalność 
kotłowni.

Decydując się na mobilną jednostkę, unikasz wysokich kosztów 
związanych z użytkowaniem tradycyjnej kotłowni.



Źródło energii, 
nośnik energii i moc 

Źródło energii Nośnik energii Moc wyjściowa do

Olej/gaz Para 2.500 kg/h

Olej/gaz Gorąca woda 3.000 kW

Bio-paliwa Gorąca woda 1.000 kW

Źródło energii Nośnik energii Moc wyjściowa do

Olej/gaz Para 4.000 kg/h

Olej/gaz Gorąca woda 4.995 kW

Bio-paliwa Gorąca woda 1.000 kW

Źródło energii Nośnik energii Moc wyjściowa do

Olej/gaz Para 2.500 kg/h

Olej/gaz Gorąca woda 3.000 kW

Bio-paliwa Gorąca woda 2.000 kW

Kotłownia kontenerowa

Kotłownia na przyczepie grzewczej

Kotłownia modułowa





Projektowanie & 
planowanie

Instalacje energetyczne

Doradztwo Uruchomienie

Rozwój technologii

Serwis & Obsługa
 24/7 monitoring

Dostawa paliwa

Zapewnij sobie skuteczną, bezpieczną i zrównoważoną 
produkcję energii dzięki 160 specjalistom z Verdo. 
Przekładamy fachowe umiejętności na dedykowane 
doradztwo i dbamy o wszelkie możliwe aspekty Twojej 
instalacji energetycznej. 

Dzięki ponad trzydziestoletniemu doświadczeniu 
świadczymy usługi doradcze w zakresie wszelkiego 
rodzaju instalacji i technologii. Nasza pomoc obejmuje: 

• Ekologiczne technologie, takie jak energia pozyski-
wana z odpadów, biomasy i pomp ciepła.

• Serwis i obsługę w całym okresie eksploatacji in-
stalacji

• Doradztwo w zakresie optymalizacji energetycznej 
• Wybór optymalnego paliwa do Twojej instalacji
• Kupno i sprzedaż biopaliw.

Verdo – zrównoważony koncern energetyczny
Verdo to koncern energetyczny, dzięki któremu świat 
staje się lepszym miejscem. Podstawę naszej 
działalności stanowi zrównoważona energia i 
infrastruktura techniczna. Tworzymy ekologiczne 
instalacje energetyczne dla przemysłu i sektora 
dostaw, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jesteśmy 
jednym z wiodących, europejskich dostawców 
zrównoważonej, certyfikowanej biomasy dla 
przemysłu i ciepłowni miejskich, jak również 
największym duńskim przedsiębiorstwem zajmującym 
się obsługą i utrzymaniem oświetlenia ulicznego. 
Ponadto przez cały rok, przez dwadzieścia cztery 
godziny na dobę dostarczamy energię grzewczą, 
elektryczną i wodę do naszych klientów w Danii.

Chcesz uzyskać szczegółowe 
informacje o naszych 
produktach – skontaktuj się z nami

Najnowsze trendy, opinie i wiadomości z 
ciągle zmieniającej i rozwijającej się branży 
ciepłowniczej. Bądź na bieżąco – zapisz się 
na newsletter.     

Bądź na bieżąco   
verdo.com/newsletter

Andrzej Ligenza 
Sales Manager 

+48 601 460  533
anli@verdo.com

360 -̊stopniowy widok na Twoją energię


