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ARTYKU  PROMOCYJNY JSW INNOWACJE

Jastrz bska Spó ka W glowa Innowacje 
S.A. stanowi zaplecze badawczo-rozwo-
jowe dla ca ej Grupy Kapita owej JSW. 

Maj c wiadomo  konieczno ci dostoso-
wywania si  do zmieniaj cych si  warun-
ków rynkowych, a g ównie do rosn cych 
wymaga  jako ciowych ze strony klientów, 
jak równie  do wymaga rodowiskowych 
– JSW Innowacje S.A. aktywnie uczestniczy 
w innowacyjnych projektach i inicjatywach 
zmierzaj cych do poprawy efektywno ci pol-
skiego przemys u i zmniejszenia jego wp y-
wu na rodowisko naturalne. 

Jednym z przyjaznych rodowisku, inno-
wacyjnych projektów jest Zak ad Produkcji 
Paliw Ekologicznych VARMO. Opracowana 
technologia produkcji peletu VARMO i za-
stosowane rozwi zania techniczne stanowi
o jego wyj tkowo ci w skali wiatowej.

Podstawowym produktem zak adu jest pe-
let ekologiczny VARMO PREMIUM. Jest to 
produkt innowacyjny, kompozytowe pali-
wo sta e, którego produkcja opiera si  na 
zastosowaniu flotokoncentratów oraz le-
piszcz b d cych mieszank  biokomponen-

tow . Paliwo zosta o zaprojektowane w spo-
sób istotnie zmieniaj cy kinetyk  spalania, 
nadaj c mu wyra ne atrybuty ekologiczne, 
uprawniaj ce do kwalifikacji paliwa, jako 
paliwa nowej generacji. 

VARMO PREMIUM projektowane jest 
z przeznaczeniem do wykorzystywania 
szczególnie w nowoczesnych kot ach z au-
tomatycznym podawaniem paliwa, czyli ko-
t ach z podajnikiem limakowym  lub t o-
kowym, ale sprawdzi si  równie wietnie 
w innych typach pieców.

Pelet w glowy VARMO PREMIUM jest no-
wo ci  na rynku. Jako pierwsze kompozyto-
we paliwo w glowe pozwala na popraw  wa-
runków rodowiskowych w aglomeracjach 
miejskich i regionach turystyczno-uzdro-
wiskowych. Jego u ycie powoduje redukcj
szkodliwych substancji, w tym znacz ce ob-
ni enie emisji rakotwórczego benzopirenu. 

VARMO PREMIUM jest paliwem charak-
teryzuj cym si  wysokimi parametrami ja-
ko ciowymi i u ytkowymi:

warto  opa owa 27 000–30 000 kJ/kg; 
zawarto  popio u: 6–8%;
zawarto  siarki: do 0,8%; 
zawarto  wilgoci: 2–6%;
spiekalno : RI=0
rednica: 16 mm.

Jako  paliwa jest stale kontrolowana 
przez Centralne Laboratorium Pomiarowo 
Badawcze Sp. z o.o. w Jastrz biu Zdroju. 

Ponadto paliwo VARMO PREMIUM wy-
ró niaj  na rynku nast puj ce cechy:

Konkurencyjna cena.
Stabilna i wysoka jako .
Sta a wilgotno  – jako jedyne na rynku 

paliwo w glowe przed pakowaniem jest pod-
dawane procesowi suszenia.

Dok adnie okre lona i kontrolowana frak-
cja, rozmiar peletu: Ø 16 mm, d ugo  10–
30 mm.

Sprzeda  tylko w formie konfekcjonowa-
nej – gwarantuj cej deklarowan  wag  i ja-
ko ; papierowe przyjazne rodowisku wor-
ki, opakowane kapturem z folii stretch-hood 
chroni cym przed niekorzystnymi warunka-
mi atmosferycznymi.

Informacja o punktach sprzeda y oraz 
aktualnych cenach dost pna jest na stronie 

www.varmo.com.pl

VARMO PREMIUM – paliwo nowej generacji

PRODUCENT: JSW Innowacje S.A.  
ul. Paderewskiego 41, 40-282 Katowice 

tel. 32 357 09 29, 32 357 09 30 
faks 32 357 09 49 

e-mail: varmo@jswinnowacje.pl 
www.varmo.com.pl

Zak ad Produkcji Kompozytowych Paliw Sta ych
ul. Piaskowa 35, 43-267 Suszec

„Instytut Chemicznej Przeróbki W gla w Zabrzu 
za wiadcza, e technologia wytwarzania paliwa 
VARMO PREMIUM sprawia, e jego stosowanie 
jest zgodne z regulacjami prawnymi w zakresie 
profilaktyki antysmogowej, w tym z zapisami Uchwa y
Nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa l skiego 
z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia 
na obszarze województwa l skiego ogranicze
w zakresie eksploatacji instalacji, w których nast puje 
spalanie paliw.”
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