Dřevěné

pelety
až ke
kotli

To jsme my
Kvalita, spolehlivost a vysoký komfort. Filozofie společnosti CDP IVORY
je jednoduchá. Zajistit majitelům rodinných domů, malých i středních
firem a také státní správě a nemocnicím palivo z dřevní biomasy nejvyšší jakosti, a to v příznivých cenách a optimálním čase.
Držet pozici domácího lídra v dopravě surovin pro pohodlné vytápění není snadné. Efektivita
služeb, technologické vybavení
a komplexní poradenství, které
naši zákazníci právem očekávají,
nás neustále posouvají vpřed.
Propracovaná a vysoce komfortní
distribuce paliv koncovým klientům, stejně jako získání nejvyšší
certifikace EN PLUS A1, rozvoj exportních aktivit, uvedení vlastního brandu IVORY PELLETS na trh
a zastřešení fondem kvalifikovaných investorů IVORY Opportunity OPF patří k úspěchům, na
nichž můžeme stavět. Ročně zobchodujeme a rozvezeme téměř
20 tisíc tun paliv, náš vozový park
čítá několik variabilních automobilových souprav CDP včetně přídavné mechaniky a pro profesio-

nální provozovatele kotelen jsme
připravili novou řadu dřevěných
pelet ProfiLine.
Nikdy ale nezapomínáme na
ty, pro které pracujeme. Jsou to
drobní zákazníci, kteří nás motivují a ukazují možnosti dalšího rozvoje. Jsou to obchodní
partneři, díky nimž dokážeme
být flexibilní. Jsou to dodavatelé, jejichž kvalitní produkty nám
umožňují progresivní ovládnutí
trhu. Proto s každou investicí do
nových technologií, s každým novým odběratelem a ujetým kilometrem zůstáváme tím, čím jsme
a co zákazníci CDP IVORY nejvíc
oceňují: českými specialisty na
dopravu surovin pro pohodlné
vytápění.
Mgr. Jiří Vrba

Na čem stavíme
Naše historie sahá do roku 2007. Tehdy
byla založena společnost CDP (Comfort Delivery People) reagující na rostoucí poptávku po palivech na bázi
dřevní hmoty a nedostatek dopravních
kapacit na straně výrobců. Inspiraci
jsme hledali v zemích jako Německo
a Rakousko, kde mají s výrobou tepla
z dřevní biomasy bohaté zkušenosti.

V roce 2012 se firma spojila s tradičním českým producentem zahradního
sortimentu a vedle pelet a briket začala nabízet také substráty, rašeliny,
písky, trávníkové koberce a mulčovací
kůry. V té době byly rozšířeny služby na
Slovensko, a to do Žilinského, Trenčínského, Trnavského a Bratislavského
kraje.

Naším cílem bylo propojit české zákazníky s výrobci pelet, či briket
a dopřát jim v dodávce paliv stejný
komfort a rychlost jako ve vyspělejší
části Evropy. Službu CDP jsme založili na prvotřídní manipulační technice,
která šetří čas i peníze. Díky nám se
lidé přestali namáhat a ztratili strach
z nedostatku pohodlí při dovozu pelet
nebo jiného druhu paliva. Inspirace
zahraniční klientelou se vyplatila. CDP
si rychle vybudovala silné postavení na
trhu a svou aktivitu napřela zejména
směrem k distribuci dřevěných pelet.

Od téhož roku se CDP stala součástí
skupiny IVORY zastřešené nástrojem
kolektivního investování – fondem kvalifikovaných investorů IVORY Opportunity OPF. Ten je registrován a přímo
dozorován Českou národní bankou.
Skupina IVORY aktivně investuje v oblasti výroby energie z biomasy. Sounáležitost se skupinou se přenesla i do
nového názvu společnosti – CDP IVORY.
Od roku 2013 je společnost CDP IVORY
držitelem mezinárodního certifikátu
kvality EN Plus A1 a stala se prvním

certifikovaným distributorem dřevních
pelet v České republice.
V roce 2014 se vedení společnosti rozhodlo zúročit své zkušenosti s vytápěním peletami a úspěšně uvedlo na trh
vlastní značku pelet pod názvem IVORY PELLETS.
Společnosti se od jejího vzniku až do
současnosti daří držet pozici lídra
v oblasti specializované přepravy pelet, briket a baleného uhlí v České
republice a na Slovensku. Tisíce spokojených zákazníků již téměř deset let
oceňují náš profesionální přístup, vysoký standard a komfort dodávky paliv
až ke kotli.

Ročně dodáme palivo více než pěti
tisícům zákazníků nejen z Česka a Slovenska, ale i z rakouského a německého pohraničí.

Spolupracujeme s nejsilnějšími
hráči na trhu v oblasti výroby
pelet v České republice.

Naše reference
Struktura odběratelů našich produktů
a služeb se ustálila takto: 75 % tvoří
majitelé rodinných domů, 15 % firmy
a 10 % státní správa. Mezi největší
zákazníky firmy CDP IVORY patří řada
profesionálních provozovatelů tepelných zdrojů na dřevní biomasu a organizací poskytujících zdravotnické, ubytovací a sociální služby, jako např.:

›
›
›
›
›
›

Centrální zásobování teplem
městys Kovářská
Nemocnice na Pleši
Základní škola Čachovice
Zařízení služeb ministerstva
vnitra - hotel Herlíkovice
Domov osob se zdravotním
postižením Rudné u Nejdku
Domovní kotelny v Solenici

STORA ENSO WOOD PRODUCT ŽDÍREC
s.r.o › integrovaná společnost produkující mimo tiskařského papíru a obalové lepenky také výrobky ze dřeva.
Nová peletárna má plánovanou kapacitu 60 tisíc tun ročně. Skupina Stora
Enso patří mezi lídry na globálním
trhu. Zaměstnává cirka 30 tisíc lidí ve
40 zemích světa, je zapsána na burzách v Helsinkách a Stockholmu, zásobuje především B2B zákazníky v Evropě, Asii a severní Americe.
HAAS FERTIGBAU CHANOVICE s.r.o.
› nadnárodní korporace s čtyřicetiletou
historií, která se zaměřuje na dřevěné
stavby a konstrukce. Pro Haas Fertigbau pracuje více než tisíc zaměstnanců v Německu, Rakousku a České
republice. Výrobní kapacita pelet činí
30 tisíc tun za rok.

MAYR-MELNHOF PELLETS PASKOV
s.r.o. › člen mezinárodního holdingu
patřícího mezi evropské špičky v oblasti zpracování dřeva. Produkuje 80 tisíc
tun pelet ročně.
Jsme aktivním členem Klastru Česká
peleta zaměřeného na inovace, zvýšení růstu a konkurenceschopnosti členů
a posilování oboru využívání biomasy
pro vytápění.

Tohle děláme
pro vás

Pelety, pelety
Popularita dřevěných pelet neustále
roste. Nejen, že jde o ekologické topivo, má navíc vysokou výhřevnost a velmi nízkou produkci popela a emisí. Na
první pohled se používání dřevěných
pelet může jevit jako finančně náročnější než topení plynem či uhlím. Opak
je ale pravdou – v konečném součtu
jsou pelety cenově výhodnější. Spalují
se totiž maximálně efektivně.

Jsou ekologické
Dřevěné pelety se vyrábějí z dřevních
zbytků, konkrétně z pilin. Lisují se do
válečků s průměrem 6-25 milimetrů
a délkou až 50 milimetrů. Neobsahují přidaná pojiva, takže při spalování
neuvolňují do ovzduší téměř žádné
škodlivé látky. Díky lisování mají vysokou energetickou hustotu a tím také tepelnou výhřevnost (přibližně 18 MJ/kg).
Ačkoli jde o biopalivo, hřejí pelety
lépe než některé druhy uhlí. Spalují se
v automatických kotlích nebo kamnech
s velmi vysokou účinností, jsou dobře
skladovatelné, snadno se transportují.

Jsou ekonomické

Jsou na výběr

Vytápění peletami je komfortní a zároveň ekonomické, a to zejména ve srovnání s náklady na výrobu tepla z LTO,
zemního plynu či elektřiny. Ušetřit lze
řádově až desítky procent ročně. Podobně jako u dřeva nebo uhlí je nákup
pelet výhodný hlavně v období mimo
topnou sezonu (levné jsou především
na jaře nebo v létě).

Produktová řada dřevěných pelet zahrnuje 3 třídy:

Jsou snadno dostupné
Skladování a manipulace s peletami je
mimořádně komfortní. Jde o čistý dřevěný materiál, který nijak nebarví ani
nezapáchá. Může být dopraven přímo
ke kotli na paletách, zabalený v 15kg
pytlech, nebo nafoukán ve volném stavu do domovních sklepů a firemních
skladů. Odpadá ruční skládání a jakákoli namáhavá manipulace.

A1 › prvotřídní kvalita určená do kotlů
a kamen domácností. Pelety jsou vyrobeny výhradně z chemicky neošetřených zbytků dřeva bez příměsí kůry.
Výhřevnost je minimálně 16,5 MJ/kg,
obsah vlhkosti do 10 %, podíl jemných
částic maximálně 1 %. Popel může tvořit jen 0,7 % hmotnosti.
A2 › pelety určené ke spalování ve větších kotlích. Obsahují jistý podíl kůry
a lesních těžebních zbytků. Popel může
tvořit maximálně 1,5 % hmotnosti.
B › dřevěné pelety pro průmyslové
využití. Vyrábějí se z použitého dřeva
s vyšším obsahem kůry. Také procento
popela je vyšší.
CDP IVORY distribuuje výhradně pelety
nejvyšší kvality, tedy A1 a A2 s evropskou certifikací ENplus. Ta je garancí
správného výrobního postupu, skladování i distribuce.

Jsou IVORY
Abychom se mohli za kvalitu dodávaných pelet stoprocentně zaručit, nabízíme zákazníkům také vlastní značku
IVORY PELLETS. Bílé pelety v nejvyšší
certifikované jakosti EN PLUS A1 nesou
přízvisko Premium, necertifikované
Standard.
IVORY PELLETS Premium pro nás vyrábí lokální certifikovaní výrobci. Jde
o přísně kontrolované a vysoce hodnotné biopalivo složené ze 100 % ze
smrkových pilin bez příměsi kůry. Vyhovuje požadavkům kvality podle rakouské ÖNORM a německé DINplus
i nejnovější evropské normy EN 14961-2
– kategorie ENplus – A1. Špičkové pelety mají výhřevnost 18,8 MJ/kg a obsah
popela jen 0,33 %. Jsou určeny pro automatické kotle a kamna přizpůsobená
vytápění peletami.
IVORY PELLETS Standard sice nejsou
certifikovány, ale parametry pelet třídy A1 pohodlně splňují. Jsou ideální
ekonomickou variantou pro zákazníky,
kteří potřebují spalovat kvalitní pelety

Řízení tepelného hospodářství
a nevadí jim absence certifikátu. Pelety jsou ze smrkových a borovicových
pilin bez příměsi kůry. Výhřevnost je
udávána 17,8 MJ/kg, obsah popela jen
0,4 %. Stejně jako IVORY PELLETS Premium slouží ke spalování v automatických koltech a kamnech přizpůsobených topení peletami.

Našim klientům pomáháme také se samotným vytápěním. Zkušenosti, které
s vlastnostmi pelet máme, můžeme
zodpovědně využít v rámci skupiny
IVORY.
Sesterská společnost IVORY Energy financuje, projektuje, staví a následně
provozuje miniteplárny s nejmodernějšími technologiemi na výrobu tepla z dřevní biomasy. Instalací zařízení
o výkonu 200-1000 kW přispíváme ke

snižování finančních nákladů za odběr
tepla škol, úřadů, nemocnic, hotelů
i obcí. Miniteplárny na pelety v konkurenci jiných zařízení pro vytápění
a ohřev teplé užitkové vody výborně
obstojí. Jejich přidanou hodnotou je
ohled na životní prostředí.
Zároveň poskytujeme poradenství,
posouzení technické proveditelnosti,
samotnou instalaci i dálkový monitoring a online servis zařízení.

Doprava
kamiony,
cisternami
a manipulační
technikou

Transport dřevěných paliv byl prvotním
impulsem, který nás přivedl na cestu
dodávání přírodních surovin pro pohodlné vytápění. Dopravě proto věnujeme značnou pozornost. Vozový park
neustále inovujeme, nemalé investice
putují do manipulační techniky. Největší důraz klademe na bezpracnost
příjmu pelet zákazníky. Dříve byli odkázáni na vlastní přívěsné vozíky nebo
kufry aut, dnes jim pelety dopravíme
rovnou do sklepa, technické místnosti
nebo skladu.

Unikátní logistický systém
CDP IVORY zaručuje vysoký
komfort a komplexní služby.
› Jednoduché objednání produktů
přes internet
› Možnost nákupu volných nebo
balených pelet
› Distribuce až na místo určení,
rovnou ke kotli
› Digitální váhy pro přesné stanovení
hmotnosti pelet
› Při skládání pelet snížení prašnosti
zpětným odtahem
› Platba kartou u řidiče
› Při distribuci 4 a více tun pelet
a dřevěných briket doprava zdarma
› Ušetření času, peněz i námahy
zákazníka
Zásadním atributem dopravy dřevěných pelet je pro nás zákazníkova bezpečnost. O vše se proto stará kvalifikovaný řidič. Pohodlnou platbu kartou
zajišťují mobilní platební terminály,
kterými jsou vybaveny všechny vozy.
Podle druhu nákladu volíme ideální
způsob přepravy.

Nákladní vozy vybavené terénním
Moffetem › distribuce balených dřevěných palet, briket uhlí a zahradnických substrátů. Pomocí manipulátoru
Moffet (terénní ještěrka) dopraví palety až na místo složení.
Certifikované cisterny s přesnými digitálními váhami › naplnění prostoru
v blízkosti kotle nafoukáním volných
pelet hadicí, a to až na vzdálenost
30 metrů od vozidla. Přesné digitální
váhy, integrované odsávání prachu.
Autodopravu včetně manipulace poskytujeme při objednávce paliva nad
4 tuny zcela zdarma.

A tady je
naše společná
budoucnost

Cíl společnosti CDP IVORY
je naprosto zřetelný: Udržet
si vysoký standard služeb
a širokou nabídku certifikovaných produktů.
Chceme obstát na českém a slovenském
trhu a rozvinout aktivity v oblasti dalšího exportu služeb a zboží do zahraničí.
CDP IVORY hodlá postupnými kroky proniknout se svým maloobchodním modelem do příhraničních oblastí Rakouska
a Německa a posílit exportní aktivity do
zemí EU.
Pro stávající i budoucí zákazníky a obchodní partnery platí, že ze svých snah
o prvotřídní služby v oblasti dodávek
dřevěných paliv rozhodně neslevíme.
Právě naopak. Jméno společnosti zůstává i nadále synonymem vstřícnosti, pohodlí a kompetence. Kdekoli v Evropě.

Kontakty

CDP IVORY, s.r.o.
U Slovanky 1388/5
182 00 Praha 8 - Libeň
e-mail: info@cdp.cz
tel.: +420 222 747 025
www.cdp.cz

Vedení společnosti
Mgr. Jiří Vrba, jednatel
tel.: +420 733 681 573
e-mail: jiri.vrba@cdp.cz
C 200259 MS v Praze
IČ: 24277185
DIČ: CZ24277185
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