
Tarjoamme korkealaatuisia 
pellettejä asiakkaiden lämpölaitoksille. 

Edullista ja ympäristöystävällistä biolämpöä



ISC Bioheat biolämpöpalvelukuvaus 
ja hyödyt asiakkaalle

Tee oikea päätös ja valitse kustannustehokas ja 
ympäristöystävällinen ISC Bioheat biolämpöpalvelumme!

ISC Bioheatin biolömpöpalveluilla on saavutettavissa merkittäviä säästöjä lämmityskustannuksiin 
kylmän pohjolan olosuhteissa. Esimerkiksi öljylämmitykseen verrattuna todelliset vuotuiset säästöt ovat 
kymmeniä prosentteja! Biolämmön hankkiminen palveluna on helppoa ja edullista. Ota meihin yhteyttä 
niin kerromme miten se voisi juuri teille räätälöitynä olla mahdollista. Biolämpöpalvelumme sopii niin 
uudis- kuin saneerauskohteisiin ja palvelumme sopii niin yrityksille kuin julkisyhteisöille. ISC Bioheat 
biolämpöpalvelu on asiakkaallemme helpoin tapa ulkoistaa lämmöntuotanto kustannustehokkaasti.

Lämpöenergian hankinta ISC Bioheatilta

ü	Sopimus kanssamme mahdollistaa nopeat ja merkittävät säästöt lämmityskustannuksissa 
 jo lyhyellä aikavälillä

ü	ISC Bioheat toimittaa lämpöenergiaa kiinteistöön esim. 5-15 vuoden sopimuksen mukaisesti

ü	ISC Bioheat hoitaa kokonaisvaltaisesti lämmöntuotannon asiakkaalle
 (huolto, polttoaine, ylläpito jne.)

ü	Lämpöenergian hinta sidotaan sopimuskaudeksi indekseihin
 (Lämmön hinnoittelu on vakaata ja läpinäkyvää)

ü	Sopimuskauden päättyessä asiakas voi halutessaan lunastaa lämmitysjärjestelmän 
 omaksi tai ISC Bioheat siirtää sen uuteen kotiin

Samalla kun nautit 
pienemmistä 
lämmityskustannuksista, 
teet myös ympäristön 
kannalta parhaan ratkaisun.
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Tarjoamme kokonaisvaltaista ja edullista biolämpöpalvelua sopimusasiakkaillemme. Panostamme 
toimituksissamme mahdollisimman vaivattomaan, turvalliseen ja kokonaisedulliseen ratkaisuun. 
Vankan kokemuksemme pohjalta olemme asiakkaillemme luotettava ja ammattitaitoinen kumppani.

Palvelupakettiimme sisältyy
Aluksi kartoitamme kiinteistöjen lämpöenergian kulutukset. Uudisrakennusten osalta lvi-suunnitelmien perus-
teella ja olemassa olevien kiinteistöjen osalta aikaisempien vuosien kulutuksen ja tehontarpeen perusteella.

Teknisten ratkaisujen suunnittelut; biolämpölaitokset, keskitetty biolämmön tuotanto/lämpöverkostot, poltto-
aineet, ym. Polttoaineiden optimoinnit (pelletti/hake), biolämpölaitosten ja asiakastarpeen mukaisesti.

Huomioimme tiedossa olevat tulevaisuuden saneeraukset ja muut mahdolliset muutokset biolämpöenergi-
an käyttöön liittyen.

Teemme biolämmön toimitustarjouksen ja sopimuksen lämpöenergian kulutuksen mukaan kiinteällä maksulla 
investoinnin mukaisesti. Lisäksi energiasta laskutetaan todellisen kulutuksen mukaan. Kuukausimaksu perus-
tuu suoraan lämpölaitosinvestointiin, joten varsinkin kokonaisratkaisun optimointi (polttoaineet, investoinnit, 
ylläpito) on ensisijaisen tärkeää kustannustehokkuuden toteutumiseksi ja biolämpölaitoksilla tuotetun bioläm-
pöenergian kilpailukyvyn vahvistamiseksi. ISC Bioheatin lämpökonsepti on vahvan ammattitaitomme mukai-
sesti optimoitu asiakkaiden eduksi. Ota yhteyttä niin teemme sinulle tarjouksen joka yllättää sinut positiivisesti!

Toteutus vaiheittain:

Biolämpötekniikkavaihtoehdot
ü	Aluelämpökeskus ja verkosto
ü	Kiinteistökohtainen biolämpökeskus
Sopimusvaihe
ü	Biolämmön toimitussopimus asiakkaan kanssa
ü	Aikataulu, lupaprosessi, rakennusluvat, ym. viranomaisluvat
Toteutusvaihe
ü	Biolämpölaitoksen rakentaminen
ü	Kytkentä ja käyttöönotto
ü	Biolämmön toimituksen käynnistäminen
Biolämmön toimitus
ü	Polttoainelogistiikka
ü	Ylläpito ja etävalvonta
ü	Raportointi ja yhteydenpito
ü	Laskutus kuukausittain

MATTS KEMPE
PUH. 040 766 2614
MATTS.KEMPE@ISCONSULTS.FI

Kysy lisää biolämpöpalveluistamme!



Edullista ja ympäristöystävällistä biolämpöä

ISC Bioheat puupelletit
Puupelletti on uusiutuvista raaka-aineista 
valmistettua turvallista ja helppokäyttöistä 
polttoainetta, jota voidaan käyttää niin 
yksityiskodeissa kuin suurissa lämpövoimaloissa. 
Puupelletillä voidaan korvata fossiilisten 
polttoaineiden, kuten öljyn ja kivihiilen käyttöä ja 
se on myös erittäin kilpailukykyinen polttoaine 
lämmöntuotannossa. Toimitamme pellettiä 
yrityksille, julkisyhteisöille ja taloyhtiöille 
sopimuksen mukaisesti.

Toimitukset
ü	Nuppi- ja täysrekkatoimituksina
ü	Puhallustäyttönä
ü	Irtotavarana

Hinnat
ü	Sopimuksen mukaisesti

Tarjoamme korkealaatuisia 
pellettejä asiakkaiden lämpölaitoksille. 
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Kysy lisää 
kilpailukyisten 
puupellettien 
toimituksista 

Matts Kempeltä!


