
3534

  pelletpellet  

N
R

 3
 (4

3)
 m

a
r

z
ec

 2
01

8N
R

 3 (43) m
a

r
z

ec
 2018

Zlokalizowana w Tymbarku spółka Florad (na-
leżąca do grupy Fakro – cenionego w Europie 

producenta m.in. okien dachowych) jest lokalnym 
liderem i wzorcem, w jaki sposób optymalnie wy-
korzystywać naturalny surowiec energetyczny oraz 
odpady produkcyjne. 
W tym roku firma 
Florad obchodzi 
jubileusz 30 lat 
działalności. Dzi-
siaj produkuje się 
tutaj półfabrykaty 
do drewnianej sto-
larki okiennej oraz 
klejone, drewniane elementy konstrukcyjne. Ten pro-
fil działalności wymaga dużej ilości ciepła, wykorzy-
stywanego do ogrzewania hal produkcyjnych i biur, 
a przede wszystkim do zasilenia suszarni drewna. 
– Od samego początku istnienia, w naszym zakładzie 
do wytworzenia energii cieplnej wykorzystywaliśmy 

 
Florad stawia na kotły Binder 
– wysoko zaawansowane 
urządzenia oze firmy HERZ

Nazwa miejscowości Tymbark to w pewnym sensie już synonim 
napoju o smaku jabłkowym, który produkowany jest przez jedną 
z największych firm spożywczych w Europie Środkowej.  
Wśród licznych sadów zlokalizowanych w pobliskich 
miejscowościach, bardzo dobrze w regionie funkcjonuje 
również przemysł drzewny. Tutaj ma swoją siedzibę m. in. jeden 
z producentów brykietu drzewnego.

odpady drzewne w postaci pyłu, trocin, wiórów 
i zrębki. Początkowo w zasadzie całość odpadów była 
spalana w naszej kotłowni. W kolejnych latach, gdy 
zwiększała się produkcja półfabrykatów, przybywało 
również odpadu, który w bardzo atrakcyjnej cenie 
nabywali nasi pracownicy i lokalni mieszkańcy – opo-

wiada Jacek Radkowiak, prezes zarządu 
spółki Florad.
Taki model gospodarowania odpadami 
funkcjonował do roku 2006. W 2007 r. 
firma podjęła pierwsze próby wyko-
rzystania wiór do produkcji brykietu, 
aby w 2008 r. zainwestować w linię 
produkcyjną. Wraz z produkcją , pro-

wadzone były również działania związane z popula-
ryzacją tej formy paliwa wśród lokalnej społeczności. 
– Zależało nam oczywiście na sprzedaży naszego 
produktu, jednak równie ważny dla mnie był aspekt 
środowiskowy. W naszym regionie, podobnie chyba 
jak i w reszcie kraju, spalano przede wszystkim węgiel, 

muł i flot, nie mówiąc już o śmieciach. Doświadczając 
na własnych płucach tego, co wydobywało się z po-
bliskich kominów i mając pewne możliwości, posta-
nowiłem choć po części to zmienić – właśnie poprzez 
produkcję i sprzedaż brykietu w regionie – jako tańszej 
alternatywy dla węgla – opowiada Jacek Radkowiak. 
Kolejnym krokiem było usprawnienie całego proce-
su produkcyjnego, począwszy od segregacji od-
padów, ich przeróbkę, po modernizację kotłowni. 
W 2011 zdarzyła się bardzo poważna awaria jednego 
z dwóch kotłów polskiego producenta, spowodowa-
na wadą konstrukcyjną. 
– Niestety, delikatnie mówiąc, ów producent nie 
stanął na wysokości zadania i pozostaliśmy sami 
z problemem naprawy kotła, która była konieczna, 
by zakład mógł nadal funkcjonować – wspomina 
prezes. Równocześnie z remontem kotła firma podję-
ła decyzję o zakupie nowego, aby uniknąć kolejnego 
niespodziewanego przestoju w produkcji. Pod uwagę 
brano kilku producentów – ostatecznie wybrany 
został dostawca z Austrii – marka Binder firmy Herz. 
– Od razu powiem, że nie była to najtańsza oferta 
i negocjacje trwały długo. O naszym wyborze zdecydo-
wały przede wszystkim opinie innych użytkowników 
kotłów tego producenta, poziom techniczny i zaplecze 
techniczno-serwisowe – przyznaje Jacek Radkowiak. 
W latach 2011–2017, czyli w trakcie sześciu se-
zonów użytkowania kotła, wszystkie te opinie 

o jakości, poziomie obsługi, czystości spalania 
znalazły potwierdzenie podczas eksploatacji w za-
kładzie. Dlatego też, gdy w 2017 r. firma ponownie 
stanęła przed koniecznością rozbudowy i zwiększe-
nia mocy kotłowni, nie było dylematu z decyzją, co 
wybrać. Kupiony został kolejny kocioł Binder, tym 
razem o mocy 2,3 MW. 
– Poprzez wszystkie nasze inwestycje w nowoczesne 
urządzania produkcyjne, suszarnie i zautomatyzowa-
ne kotły osiągnęliśmy wysoką kulturę pracy i czy-
stość najbliższego otoczenia zakładu. Odwiedzający 
nas kontrahenci są pod wrażeniem, co, jak sądzę, 
przełożyło się na to, że obecnie odbiorców brykietu 
mamy zarówno w Polsce, jak również w Niemczech, 
Czechach i Słowacji – puentuje prezes zarządu Jacek 
Radkowiak.
Nowoczesne podejście właścicieli zakładu do za-
gadnień związanych z gospodarką odpadami, wraz 
z zastosowaniem rozwiązań o wysokim poziomie 
technicznym, jest przykładem na to, że dbałość o lo-
kalne otoczenie i jego czystość przynosi jednocze-
śnie korzyści ekologiczne oraz ekonomiczne.
Zapraszamy do kontaktu i współpracy z firmą HERZ, 
właścicielem marki BINDER – renomowanym, euro-
pejskim dostawcą urządzeń do wytwarzania energii 
cieplnej i elektrycznej z biomasy.

Paweł Ogorzałek 
Herz 
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 / Florad produkuje półfabrykaty do drewnianej stolarki okiennej oraz klejone, drewniane elementy konstrukcyjne 

O naszym wyborze 
zdecydowały przede wszystkim 
opinie innych użytkowników 
kotłów tego producenta 


