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Pelletseldning – ett vinnande
koncept enligt Dagens Industri

Produktpresentation
SWEBO Ellips+

Den 1 september 2008 publicerades en artikel av Lisen Forsberg på di.se
där det presenterades att Telge Energi gått ut med ett pressmeddelande
om att man kan tjäna stora pengar på att konvertera till pellets från
exempelvis olja eller el.
Energibolaget menar att ett hushåll
med en normalförbrukning av värme
och varmvatten skulle spara 19 000 kr
per år vid konvertering från olja till
pellets. Att byta från el till pellets
skulle kunna innebära en
årsbesparing av 12 000 kr.

Pellets – ekonomiskt
alternativ
Enligt Energimarknadsinspektionens
rapport Uppvärmning i Sverige 2008
är pellets, näst efter fjärrvärme, bland
det billigaste uppvärmningsalternativet för småhusägare. Att det
sedan är miljömässigt försvarbart i
och med att det oftast är

lokalproducerat i svenska sågverk, är
bara ytterligare argument som talar
för eldning med pellets.
När denna nyhet når den breda
massan, kommer vi att kunna ta ett
rejält kliv tillbaka ut på
konsumentmarknaden igen - med
förnyade krafter.
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Förbered er genom att kontakta oss
på SWEBO för information om våra
pelletsprodukter och andra
marknadsledande bioenergilösningar.
Varma hälsningar från oss på
SWEBO Bioenergy

SWEBO Bioenergy har värmt allt från
bostäder till industrier i mer än 30 år.
Genom att lyssna på våra kunder och
återföra det till utveckling och produktion
ligger vi alltid i framkant på marknaden
med nya innovativa lösningar.
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