Verdis Polaris™
– med klimat i tanken

HÅLLBART BIODRIVMEDEL
FÖR DIESELFORDON
• RME-baserad biodiesel B100
med hög klimatnytta
• Verdis Polaris™ Somra & Verdis
Polaris™ Vintra för nordiskt klimat
• Patenterad process för vinteroch lagringssäkerhet

Gör det enkelt
att köra hållbart
REDUCERAT KOLDIOXIDUTSLÄPP
KG CO2/MJ Bränsle (%)
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NORDISK AVSÄNDARE
Verdis Polaris™ tillverkas i Skandinaviens ledande
RME-fabriker i Fredrikstad och Stenungsund, av grödor
och avancerade komponenter. Tekniken vi använder
kallas Esterfip-H, och ger en produkt av erkänt jämn och
ren kvalitet.
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*Jämfört med bränslekvalitetsdirektivets referens
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VERDIS POLARIS™ POTENTIAL
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VERDIS POLARIS™ VINTRA

60

30

SÄKER DRIFT ÅRET RUNT
Våra säsongsanpassade produkter med patenterad
efterbehandlingsprocess ger god driftsäkerhet och
hög lagerstabilitet i nordiskt klimat. I våra fabriker
simuleras vinter och lagring så att naturliga utfällningar
kan filtreras bort redan i produktionen, istället för att
hamna i era motorer.
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VERDIS POLARIS™ SOMRA

HÖG KLIMATPRESTANDA
Verdis Polaris™ är ett biodrivmedel för dig som vill ha
en smidig övergång till hållbara transporter. När du kör
på Verdis Polaris™ istället för fossil diesel sänker du
koldioxidutsläppet med mer än 70 %. Bränslet har goda
smörjande egenskaper och presterar mycket bra i alla
godkända motorer. Verdis Polaris™ har också många
andra fördelar som att den bryts ner snabbt i naturen
och inte är brandfarlig.

Verdis PolarisTM Vintra

Verdis PolarisTM Somra

Verdis Polaris™ konceptet
När du väljer Verdis Polaris™ så väljer du ett tryggt
samarbete med en erfaren leverantör, direkt med oss
eller genom våra distributörer. Vårt koncept inkluderar
rådgivning inför bränslebyte, leverans av bränsle samt
full service, vilket säkerställer att din fordonsflotta alltid
kan vara tankad och redo att genomföra era uppdrag.
NORDISK PRODUKTION & KAPACITET
Kapacitet för Norden och depå där du behöver det
– i både Sverige och Norge.
POLITIK, LAGSTIFTNING & OMVÄRLDSBEVAKNING
Omvärldsbevakning av lagstiftning och politik både
nationellt och internationellt. Vi bildar opinion för
klimatsmarta beslut.

INNOVATION & KVALITET
Vi driver utvecklingsprojekt inom biobränsle
med universitet och forskningsinstitutioner.
Du kan närsomhelst få analysservice av Verdis
Polaris i vårt eget labb.
HÅLLBARHET & SPÅRBARHET ISCC
Du kan följa produkten från råvara till fabrik
och till din tank. Kvalitetssäkring hela vägen.
KLIMATSMARTA PRODUKTER
Verdis Polaris™ Somra och Vintra minskar
CO2 -utsläppen med över 70 %. Vi finns alltid
till hands med rådgivning och praktiska tips.

Adesso BioProducts
– med fokus på
miljö och innovation
Adesso BioProducts ingår i Adesso-gruppen
– ett västsvenskt entreprenörsföretag. Vårt arv kommer
ur svensk innovativ kemi och bygger på mer än 130 års
erfarenhet och en komplett kedja av lösningar inom
kemirelaterade bränsleprodukter av förnybart ursprung.
Adesso BioProducts är specialiserat på biobränslen
för den skandinaviska marknaden, där vi erbjuder
fordonsbränslen som helt ersätter eller blandas in i fossila
bränslen för dieselfordon och eldningsolja för uppvärmning.
Verksamheten präglas av kundfokuserad utveckling,
engagemang och flexibilitet. Vår unika kompetens inom
både kemiindustri och bränslemarknad skapar synergier
som driver utveckling för att uppnå högsta möjliga värde
för våra kunder. Som en del av kemiklustret i Stenungsund
och industriparken i Fredrikstad och med tätt samarbete
med norska och svenska universitet kan vi utnyttja gemensam kunskap och effektivt utnyttja våra moderna produktionsanläggningar i Norge och Sverige.
Vi strävar alltid efter klimatsmarta och användarvänliga
biodrivmedel som hjälper till att möta utmaningen kring
global uppvärmning – utan att kompromissa med användar
perspektivet. Vi deltar i skapandet av ett hållbart samhälle
som ger utrymme för storstadens kommunikation och för
klimatneutrala långväga transporter och uppvärmning”.

Lars Lind,
VD för Adesso BioProducts AB:
”Med kraftigt ökande fokus på transportsektorns klimatutsläpp
i hela samhället ser vi en stark tillväxt i efterfrågan på
biodrivmedel och biobaserade bränslekomponenter.
Förutom vår befintliga portfölj ser vi intressanta möjligheter
inom avancerad biodiesel, koldioxidfritt flyg och biobaserade
kemiprodukter. Biodrivmedel är hjärtat i vår verksamhet och
kommer att fortsätta vara vår absoluta kärnverksamhet, och
vi tar med oss många år av erfarenhet och kompetens in i det
nya bolaget. Vi tackar Perstorp för deras fortsatta stöd och
engagemang och ser fram emot nästa steg i vår utveckling.”

www.adessobioproducts.se

Adesso BioProducts AB, Verkmästarvägen 10, 444 23 Stenungsund, Sweden.
Telefon, växel +46 303 697 44

