
BioCaleo™

Gjør det lett å velge bærekraftig varme

BIOENERGIOLJE  
FOR RASK KLIMANYTTE
• Svært lave kulldioksidutslipp
• Fungerer direkte i oljekjelen
• Lave omstillingskostnader
• Høy kvalitet for problemfri drift
• Trygg helhetsløsning fra Adesso



Gå over til bærekraftig 
varme, uten omveier

RASK KLIMANYTTE
BioCaleo™ er en bioenergi-olje for deg som raskt og 
enkelt vil bruke bærekraftig varme. Når du velger BioCaleo 
i stedet for fossil fyringsolje vil du mer enn halvere utslipp 
av Kulldioksid (CO2). Ettersom produktet brukes direkte i 
eksisterende oljefyrer er omstillingskostnadene svært lave. 
BioCaleo har også mange flere fordeler.

• CO2- og grunnavgift er fritatt.
• Krever ingen rapportering av forbruk.
• EN 14214 – alltid samme kvalitet, viskositet,  

energi innhold og lavt vanninnhold.

SIKKER DRIFT UTEN BEKYMRINGER
BioCaleo holder en svært høy og jevn kvalitet, som gir en 
sikker drift uten risiko, samt at den er lagringsstabil opp til 
12 måneder. Ettersom BioCaleo er biologisk nedbrytbar og 
ikke klassifisert som farlig stoff, er den enkel og sikker for 
håndtering og lagring. Drivstoffet flyter ned til -10°C og 
-20°C med vinteradditiv, derfor behøves ingen forvarming.

STABIL LAGRING 
OPP TIL 

MÅNEDER 
12



BÆREKRAFTIG 
VARME I

EKSISTERENDE  
OLJEFYR

REDUSERE 
CO2 UTSLIPP MED MER ENN

CO2- OG GRUNNAVGIFT ER FRITATT

FLYTENDE NED TIL

-10°C

50%
-20°C KREVER INGEN 

FORVARMINGtilsatt vinteradditiv

LEDENDE PRODUKSJONSTEKNIKK
Biodrivstoff fra Adesso produseres i våre moderne  
fabrikker i Stenungsund, Sverige og i Fredrikstad, Norge. 
For produksjon av BioCaleo bruker vi verdensledende 
teknikk, lisensiert fra BDI. Dette gir produktet en anerkjent, 
svært høy kvalitet.

TRYGG HELHETSLØSNING
Når du velger BioCaleo så velger du et trygt samarbeid 
med Adesso, enten direkte med oss eller gjennom våre 
distributører. Helhetsløsningen inkluderer rådgivning 
innen bytte av fyringsolje, leveranse av fyringsolje samt 
full service, som sikrer at du har tilgang til bærekraftig 
varme når du behøver dette.



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

Adesso BioProducts
– med fokus på  
miljø og innovasjon 

Adesso BioProducts er et industriselskap som setter  
markedsorientert innovasjon i fokus. Adesso BioProducts 
inngår i Adesso-gruppen – et entrepenørselskap fra 
vestsverige.
 
Biodrivstoff som skaper verdi  
Adesso Bioproducts er spesialister på biodrivstoff for  
det skandinaviske markedet, hvor vi tilbyr drivstoff som 
helt erstatter eller blandes inn i fossile drivstoff, både  
for kjøretøy og som fyringsoljer for oppvarmning. 
Virksomheten drives av kundefokusert utvikling, enga-
sjement og fleksibilitet. Vår unike kompetanse innenfor 
kjemi-industri og drivstoffmarkedet skaper synergier  
som driver utvikling for å oppnå beste mulige verdi for 
våre kunder.
 
Et bærekraftig samfunn  
Fremover så jobber vi for enda mer klimanyttig og 
brukervennlig biodrivstoff som hjelper til å møte  
utfordringene rundt global oppvarming, og samtidig  
ta hensyn til brukerperspektivet. Vi deltar i å skape  
et bærekraftig samfunn som gir rom for storbyens 
kommunikasjon og for klimanøytrale transporter  
og oppvarming.

www.adessobioproducts.se


