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Про Нас

Приватна компанія з головним офісом в Україні

5 років досвіду експорту на ринки Азії та Європи

Три власні виробничі бази

Великий пакувальний та розподільний склад

Контроль продукції систематичними лабораторними тестами

Розроблена ефективна логістична структура

В процесі отримання FSC сертифікату

Будуємо бізнес на принципах стабільності та прозорості



Про Наш Продукт

Ми виробляємо екологічно чисте вугілля з листяних 
порід дерев: дуб, граб, бук 

Ми можемо постачати вугілля для різних типів клієнтів, 
наприклад:

 ресторани (велика фракція, висока якість)

 роздрібні клієнти (супермаркети, заправки та ін.)

 промислові компанії



Про Наш Продукт

Результати незалежного наукового дослідження зразку вугілля

Показник Значення
Вимоги до деревного вугілля 

за ГОСТ 7657-84

Вологість (сушка при 60 ℃), % 4,75 ≤ 6

Зольність (на суху речовину), % 1,35 ≤ 2,5/3/2,5/3/4**

Вихід летких речовин (на суху речовину), % 15,67 ≤7,5/19/9,5/20/29**

Вміст сірки (на суху речовину), % 0,03 Не нормується

Вміст вуглецю (на суху речовину), % 82,9 ≥ 90/78/88/77/67**

Нижча теплота згорання (на робочий стан), ккал/кг 7183 Не нормується

Вища теплота згорання (на робочий стан), ккал/кг 7393 Не нормується

Нижча теплота згорання (на сухий стан), ккал/кг 7570 Не нормується

Вища теплота згорання (на сухий стан), ккал/кг 7762 Не нормується

** різні норми для різних марок деревного вугілля з деревини різних порід



Структура Виробництва та Доставки

Закупка Зберігання

ВиробництвоКонтроль

Доставка

офіційна деревина з державного 
лісу

незалежний лабораторний 
радіологічний контроль

отримуємо 300 m³ деревини щодня

склад із сировиною - 1000 m³ 

виробнича площа - 5 га

100 тон вугілля в місяць

Пакування

декілька контролей якості

лабораторні тести

паперовий або великий пакет

просівання до необхідної фракції

безпосередньо замовнику

короткі терміни



Комерційна Пропозиція
Ми відкриті до обговорення потреб та вимог клієнта, в тому числі:

 тип деревини

 фракція

 пакування з логотипом

Платежі після отримання відправки

*ціна розрахована не включаючи паперові мішки

Упаковка Специфікація Ціна

2,5 kg 33 палети, 14,85T на вантажну машину, середня фракція 428€/T FCA

5 kg 33 палети, 14,85T на вантажну машину, велика фракція 416€/T FCA

10 kg 33 палети, 14,85T на вантажну машину, велика фракція 404€/T FCA

PP bags Насипом в поліпропіленових пакетах 310 €/T FCA
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