Podjetje Interenergo, energetski inženiring, d. o. o.,
je mednarodna energetska družba s sedežem v
Ljubljani in je del avstrijske skupine Kelag. Prek
svoje hčerinske družbe EKO-TOPLOTA energetika,
d. o. o., podjetje ponuja oskrbo s toploto v več občinah, v katerih delujejo daljinski sistemi ogrevanja
na lesno biomaso. Močno lastniško in strokovno
zaledje hčerinskim družbam omogoča, da razvijajo
rešitve po potrebah svojih uporabnikov, investirajo
v sisteme in dobavljajo zanesljivo toplotno energijo. Vse to z mislijo na razvoj lokalnega okolja in z
okolju prijaznimi sredstvi.

Kontakt
Brezplačna telefonska številka: 080 14 20
od ponedeljka do petka od 7. do 20. ure.
Interenergo, d. o. o.
Tivolska cesta 48
1000 Ljubljana
Slovenija
T: 01 620 37 00
E: info@interenergo.si
www.interenergo.si

Prek svoje hčerinske družbe
EKO-TOPLOTA energetika, d. o. o.,
podjetje ponuja oskrbo s toploto
v več občinah, v katerih delujejo
daljinski sistemi ogrevanja na
lesno biomaso.

Brezplačni
telefon:
080 14 20

Cenovno ugodno,
brezskrbno
in okolju prijazno
ogrevanje.

Daljinsko ogrevanje je trenutno med okolju najbolj
prijaznimi sistemi za ogrevanje prostorov in
pripravo sanitarne vode. Sistemi daljinskega
ogrevanja (DOLB) kot energent uporabljajo lesno
biomaso v obliki lesnih sekancev ali peletov, ki
je obnovljiv vir energije. Sistemi DOLB manj
obremenjujejo okolje, saj je toplotna energija,
proizvedena iz lesa CO2 nevtralna, poleg tega se pri
njeni proizvodnji ne ustvarjajo izpusti SO2.
Sistem deluje tako, da uporabnikom dovaja toploto
v obliki tople vode prek prenosnega cevovodnega
sistema. Toplota potuje od kotlovnice, v kateri
se proizvaja, do ogrevalnih sistemov končnih
uporabnikov. Podobno kot pri drugih virih ogrevanja
uporabniki po svojih potrebah upravljate sistem s
termostatom.
DOLB v lokalnem okolju zamenja številna
individualna kurišča, kar izboljša kakovost zraka in
življenja v tem okolju. S povezovanjem z lokalnimi
dobavitelji lesne biomase se krepi tudi lokalno
gospodarstvo.
DOLB sistem je primeren za:
zasebna gospodinjstva,
javne objekte,
industrijske objekte,
razvijalce in upravljavce nepremičnin.

Z izbiro biomase kot vira energije
prispevate tudi k skrbi za okolje, saj
biomasa, v primerjavi s fosilnimi
viri energije, zmanjšuje izpuste
CO2 in SO2 ter učinek tople grede in
kislega dežja.

ZAKAJ IZBRATI DALJINSKO
OGREVANJE NA LESNO BIOMASO?
STABILNA CENA
Cena lesne biomase je dolgoročno stabilna, stroški
oskrbe so nizki.

ENERGETSKA UČINKOVITOST
Kotlovnice so visoko učinkovite in omogočajo najvišje izkoristke energije.

NIZKI STROŠKI
V primerjavi z drugimi ogrevalnimi sistemi je priklop
na daljinsko ogrevanje preprost in ugoden. Z daljinskim sistemom prihranite pri investiciji v opremo ter
tudi pri poznejših stroških vzdrževanja in upravljanja, saj za vzdrževanje sistema do hišnega priključka
skrbi upravitelj kotlovnice.

UDOBJE
Bodite brez skrbi. S sistemi DOLB vam je toplota
na voljo, kadar koli jo potrebujete – z le enim pritiskom na gumb.

VISOKA ZANESLJIVOST
Sistemi DOLB so zasnovani tako, da zagotavljajo zanesljivost dobave toplote pod vsakimi pogoji. Imajo
dolgo življenjsko dobo (več kot 30 let), upravljajo pa
jih za to usposobljena podjetja.

STANOVANJSKA
HIŠA

VEČSTANOVANJSKA
HIŠA

PREPROSTA PRIKLJUČITEV
Sistem DOLB je na voljo tudi v vaši občini. Pokličite
na telefonsko številko 080 14 20 od ponedeljka do
petka od 7. do 20. ure in svetovali vam bomo, kako
najhitreje in najugodneje do priklopa.
Več informacij o sistemu lahko pridobite tudi na
naši spletni strani www.interenergo.si/DOLB.

INDUSTRIJSKI
OBJEKT

TOPLOVOD

KOTLOVNICA
NA LESNO
BIOMASO

