Rena och effektiva energiprodukter från svensk skog

Södras energiprodukter är ett klokt
val för miljön och för din ekonomi

På Södra har vi den unika möjligheten att kontrollera hela kedjan, från uppdrivning av skogsplantan
till färdig produkt och kan på så sätt garantera innehållets kvalitet och ursprung och inte minst det
omfattande miljöarbetet i tillverkningen.
Vi använder bara högkvalitativ svensk råvara, varav
cirka 70 procent är FSC och/eller PEFC certifierad, en
andel som stadigt växer. Vi arbetar målmedvetet för att
ta tillvara all råvara, spill och energi som vår verksamhet
genererar. Exempelvis torkar vi allt spån med hjälp av
restvärmen från våra egna bruk och vår pellets värmer

Pellets

Att elda med pellets ger en kostnadseffektiv uppvärmning
och är dessutom ett bra alternativ för miljön. Vår pellets
är en ren naturprodukt som produceras av såg- och
kutterspån från våra sågverk. Produkten är helt fri
från kemiska tillsatser.
FAKTA OM SÖDRA PELLETS
Säckvikt
16kg
Pelletsdiameter 6 eller 8 mm
Askhalt
0,3%
Fukthalt
9%
Varje säck motsvarar 76,8 kWh, eller 7,6 l eldningsolja
Svensk standard SS-EN 14961-2:2011 Fasta biobränslen del 2

upp drivbäddarna med de små skogsplantorna som om
decennier blir ny råvara till konstruktionsvirke eller
pappersmassa ämnat för världsmarknaden - men också
till energiprodukter som effektivt kan värma nya plantor
likaväl som ditt hus. Naturens kretslopp är fantastiskt
och Södras energiprodukter är en stolt del av det.

Värmeloggs

Värmeloggs är ett smidigt alternativ för braskaminer.
Södras värmeloggs väger mindre än ett kilo styck, men
har ett mycket högt energiinnehåll, vilket innebär att de
ger hög och jämn värme, trots liten volym. Energieffektiviteten gör Södras värmeloggs till ett ekonomiskt klokt
alternativ till ved. Du behöver inte ha ett lika omfattande
förråd, som när du eldar med ved. Loggsen är enkla att
transportera, stapla och förvara och de skräpar inte ner
inomhus eller i bilen. Dessutom är de enkla att antända,
så att du snabbt kan få igång en värmande, vacker brasa.
FAKTA OM SÖDRA VÄRMELOGGS
Energiinnehåll
Askhalt
Torrhalt

Ca 4,7 MWh/ton
0,5 viktprocent
90%

Enkeld

Enkeld™ gör det enkelt både för butiken och konsumenten.
Enkeld™ är en allt-i-ett lösning där tändmaterial och
briketter är inkluderat i påsen. Genom att sätta in en påse
i eldstaden och tända i ena hörnan startar man enkelt sin
brasa, som sedan brinner utan att slockna hela brinntiden. Askmängden blir minimal. Varje förpackning
innehåller tre påsar, motsvarande en och en halv timmes
brinntid var. Enkeld™ är miljövänligt, co-neutralt och
består enbart av svenskt trä och tändmaterial av naturliga
råvaror. Allt material är brännbart. Eftersom Enkeld™ är
en sluten förpackning får den exponeras inne i butiken,
den skräpar inte och den är lätt att bära med sig.
FAKTA OM ENKELD™
Förpackning
Energi
Askmängd
Fuktighet

3 påsar med brinntid 1,5 timme/styck
3x9,6 kwh
<1%
cirka 14%
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Fakta om Södra
Södra grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med mer än 51 000 skogsägare som medlemmar.
Vi driver ett modernt och ansvarstagande skogsbruk och industrier där vi förädlar råvaran. Omsättningen 2017 var
20,5 miljarder kronor och antalet anställda 3 400. Genom värdeskapande relationer och långsiktigt agerande visar
Södra vägen för nästa generations skogsbruk.

sodra.com

