
BioCaleo™

Gör det lätt att välja hållbar värme

BIOENERGIOLJA  
FÖR SNABB KLIMATNYTTA
• Mycket låga koldioxidutsläpp
• Fungerar direkt i oljepannan
• Låga omställningskostnader
• Hög kvalitet för problemfri drift
• Trygg helhetslösning från Adesso



Ställ om till hållbar värme 
utan krångliga omvägar

SNABB KLIMATNYTTA
BioCaleo™ är en bioenergiolja för dig som snabbt och 
enkelt vill gå över till hållbar värme. När du väljer BioCaleo 
istället för fossil eldningsolja mer än halverar du koldioxid-
utsläppet. Eftersom bränslet används direkt i er befintliga 
oljepanna är omställningskostnaderna mycket låga. 
BioCaleo har också många andra fördelar.

• Energi- och CO2-skattebefriad
• Uppfyller standard EN14214
• Alltid samma kvalitet; viskositet,  

energiinnehåll, låg vattenhalt

SÄKER DRIFT UTAN BEKYMMER
BioCaleo håller en mycket hög och jämn kvalitet, vilket 
ger problemfri drift utan igensättningar samt gör den 
lagrings stabil i upp till 12 månader. Eftersom BioCaleo är 
biologiskt nedbrytbar och ”icke klassad” är den enkel och 
säker att hantera och lagra. Bränslet är flytande ner till 
-10°C, och ner till -20°C med vinteradditiv, och därför 
behövs ingen förvärmning.

STABIL LAGRING 
UPP TILL 

MÅNADER 
12



HÅLLBAR  
VÄRME I 

BEFINTLIG 
OLJEPANNA

REDUCERAR 
KOLDIOXIDUTSLÄPP MED MER ÄN 

ENERGI- OCH CO2-SKATTEBEFRIAD

FLYTANDE NER TILL

-10°C

50%
-20°C KRÄVER INGEN 

FÖRVÄRMNINGmed vinteradditiv

LEDANDE PRODUKTIONSTEKNIK
Biobränslen från Adesso tillverkas i våra högmoderna 
fabriker i Stenungsund i Sverige och Fredrikstad i Norge. 
För produktion av BioCaleo använder vi en världsledande 
teknik licensierad från BDI. Detta ger produkten en erkänt 
mycket hög kvalitet.

TRYGG HELHETSLÖSNING
När du väljer BioCaleo så väljer du också ett tryggt 
samarbete med Adesso BioProducts AB, antingen direkt 
med oss eller genom våra distributörer. Helhetslösningen 
inkluderar rådgivning inför bränslebyte, leverans av bränsle 
samt full service, vilket säkerställer att du har tillgång till 
hållbar värme närhelst du behöver.



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

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 gemen-
sam kunskap och effektivt utnyttja våra moderna produk-
tionsanläggningar 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.

www.adessobioproducts.se


