in trajnostnih tehnologij Tehnosol

PONUDBA ZA SODELOVANJE V CENTRU
BIOMASE MEDVODE
Spoštovani,
z veseljem vas obveščamo, da v Medvodah na lokaciji Tometove žage
(ob železniški progi Medvode-Medno) gradimo nov Center Biomase.
Namen izgradnje centra je pridobivanje, predelava in trženje lesne
biomase ter vzpostavitev celovite in zaupanja vredne oskrbovalne
točke za kakovostna lesna goriva in proizvode.
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Ker gre za obsežen projekt, je izgradnja centra razdeljena v več faz. V
prvi fazi, ki bo zaključena v naslednjih mesecih, bomo pričeli z rednim
obratovanjem postrojenja za soproizvodnjo električne in toplotne
energije, zagonom sekalnika, pretočne sušilnice za lesne sekance ter
linije za proizvodnjo lesnih peletov. V okviru celotnega postrojenja
bomo v tej fazi uredili tudi ustrezno deponijo hlodovine in lesnih
ostankov ter skladišči lesnih sekancev in peletov.
Z novim letom bomo prešli v drugo fazo projekta, kjer bomo pričeli
s celovitim trženjem lesnih goriv (lesni sekanci, peleti, drva in oglje)
lastne proizvodnje, kot tudi iz ponudbe drugih lokalnih proizvajalcev.
V tretji fazi ob pomoči sredstev iz evropskih strukturnih skladov
načrtujemo obnovo Tometove žage, izgradnjo kamionske tehtnice
ter sušilnice za rezan les. V tej fazi bomo ponudbo centra razširili na
storitve razreza in trženja žagarskih proizvodov ter s tem povezan
odkup raznovrstne kakovostne hlodovine.
V zaključni fazi izgradnje nameravamo centru priključiti še laboratorij
za kontrolo kakovosti lesnih goriv ter svetovalno pisarno s področja
trajnostnih tehnologij. Te so trenutno že del dejavnosti matičnega
podjetja Tehnosol (tj. solarno ogrevanje; toplotne črpalke; sončne,
hidro, vetrne elektrarne, elektrarne na lesno biomaso; električna
vozila, čiščenje in zbiranje vode ter energetsko integrirana gradnja).

MOŽNOSTI SODELOVANJA
V okviru razvoja Centra Biomase si želimo širokega sodelovanja s
kmetijami, lesno-predelovalnimi obrati, lastniki gozdov ter drugimi
zainteresiranimi posamezniki in podjetji iz lokalnega okolja.
Ponujamo vam sodelovanje pri nakupu in prodaji lesnih surovin,
produktov ter povezanih storitvah kot so:
• CELULOZNI LES IN OSTANKI LESNE PREDELAVE ZA IZDELAVO
LESNIH SEKANCEV - ŽE ODKUPUJEMO
• SEČNJA IN SPRAVILO LESA - IŠČEMO IZVAJALCE
• TRANSPORT HLODOVINE IN DRUGE LESNE BIOMASE - IŠČEMO
IZVAJALCE
•
•
•
•
•

žagovina za izdelavo lesnih peletov (odkup v drugi fazi projekta)
drva, cepanice (odkup v drugi fazi projekta)
hlodovina za izdelavo polen (odkup v drugi fazi projekta)
izdelava sekancev (izvajalca bomo iskali v drugi fazi projekta)
hlodovina žagarske kvalitete (odkup v tretji fazi projekta)

Po vzoru avstrijskih biomasnih logističnih in trgovskih centrov smo
odprti tudi za vse oblike partnerskega sodelovanja, in sicer:
•
•
•
•
•
•

souporaba infrastrukture centra za skladiščenje in prodajo
souporaba strojne opreme v lasti centra oz. partnerja
skupni nastop pri prodaji
skupno oglaševanje v medijih
skupna informacijska točka o aktualni ponudbi vseh partnerjev
sodelovanje pri strokovnem svetovanju in organizaciji dneva
odprtih vrat
• …
Vabimo vas, da nas kontaktirate in nam predstavite vašo ponudbo
oziroma predloge za poslovno sodelovanje. Seveda pa bomo veseli
tudi drugih idej oziroma pobud z vaše strani.
Vrnimo skupaj dostojanstvo slovenskemu lesu!
Andrej Dovič,
Prokurist, Tehnosol d.o.o.
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