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DZ Dražice zahájila spolupráci s klastrem Česká peleta

DZ Dražice zahájila spolupráci s klastrem Česká peleta
Největší český výrobce ohřívačů vody a akumulačních nádrží DZ
Dražice navázal spolupráci s národní asociací Česká peleta, jejímž
hlavním cílem je podpora a propagace vytápění tuhými ekopalivy:
peletami, briketami a dřevem. Klastr je členem předsednictva
Evropské rady pro pelety EPC (European Pellets Council) a
spravuje mezinárodní cerOﬁkační systémy ENplus® a GoodChips®.
Cílem vzájemné spolupráce je posílení českého trhu s obnovitelnými zdroji energie, na
kterém mají své nezastupitelné místo i tuhá ekopaliva (pelety a brikety z dřevní či rostlinné
biomasy, případně palivové dřevo) a zařízení na jejich spalování (kotle na pelety
s automaCckým přikládáním, zplynovací kotle na brikety a dřevo, krbová kamna nebo krby).
Tyto šetrnější alternaCvy k fosilním palivům toCž vynikají vysokou výhřevnosJ, nízkým
obsahem popelovin a vody či menšími nároky na skladovací prostory.
Obě partnerské společnosC - DZ Dražice i Česká peleta - dále kladou důraz na šíření
povědomí o možnostech opCmalizace topných systémů, jejichž součásJ jsou zařízení na
spalování tuhých ekopaliv. K té přispívá i instalace přídavného zařízení, tzv. akumulační
nádrže (např. typu NADS, NAD, NADO, NADOS), která zajišťuje nepřerušovaný odběr tepla
dodávaného různými zdroji vytápění a ukládání jeho přebytků pro následné využiJ. Díky
tomu, že daná zařízení fungují na plný výkon, se dosáhne nejvyšší účinnosC využiJ paliva,
nejnižších emisí znečišťujících látek a podstatného snížení provozních nákladů.
„Ak$vity asociace Česká peleta jsou velmi blízké naší ﬁremní ﬁlozoﬁi, která stojí za vývojem
dražických environmentálně šetrných ohřívačů vody a akumulačních nádrží do topných
systémů. Věříme, že ze vzájemné spolupráce budeme těžit nejen my, ale především uživatelé
našich produktů. A že Im přispějeme ke zlepšování životního prostředí v České
republice," vysvětluje Lukáš Formánek, technický ředitel společnosC DZ Dražice. Na něj
navazuje Vladimír Stupavský, předseda asociace Česká peleta, jejímiž členy jsou nejen výrobci
a prodejci tuhých ekopaliv a zařízení na jejich spalování, ale také výzkumné a zkušební ústavy
či vysoké školy: „V České republice používá dřevní pelety k vytápění už skoro 40 $síc
domácnosI a ﬁrem. Málokdo ví, že jsme peletovou velmocí, vyrábíme třikrát více paliva, než
sami spotřebováváme, a po Německu jsme druzí na světě ve výrobě nejvyššího podílu vysoce
jakostních pelet s označením ENplus A1. Za tento rozmach vděčíme také široké škále
kvalitních kotlů na biomasu domácí produkce, které fungují nejefek$vněji právě se zapojením
akumulačních nádrží."

DZ Dražice a skupina NIBE:

Společnost DZ Dražice, člen skupiny NIBE, je největším výrobcem ohřívačů vody v České
republice, známým po celé Evropě. Své výrobky s jedinečným systémem topných keramických
těles vyváží do více než 20 zemí světa. V Česku má přibližně 50% podíl na trhu. Historie
společnos$ se píše již od roku 1900. Ohřívače vody pod značkou DZ Dražice začala vyrábět
v roce 1956. V roce 2006 se stala součásI švédské společnos$ NIBE Industrier AB, která má tři
divize. Jednou z nich je NIBE Climate Solu$ons, která dodává výrobky pro vytápění, ohřev
vody a ven$laci pro domácnos$ i průmyslové objekty. Do této divize spadají tepelná čerpadla
NIBE, jejichž výhradním dodavatelem pro Českou republiku a Slovensko je společnost DZ
Dražice.
Základní činnosI společnos$ DZ Dražice je výroba a prodej ohřívačů vody a akumulačních
nádrží. Jedná se o modely v provedení svislém, vodorovném, stacionárním, elektrickém a
kombinovaném v objemech od 5 l do 1000 l. Dále pak vyrábí nepřímotopné stacionární
zásobníky vody o objemech od 100 l do 2000 l. DZ Dražice nabízí rovněž hybridní ohřívače
vody, které lze napojit na elektřinu ze sítě i na fotovoltaické panely, klima$zace nebo vnitřní
systémové jednotky k tepelným čerpadlům. Neméně důležitým předmětem činnos$ je
i výroba zásobníků vody s nepřímým ohřevem pro výrobce plynových kotlů. DZ Dražice vlastní
výrobní závod s několika linkami v Dražicích a Luštěnicích nedaleko Benátek nad Jizerou.
Společnost stojí na pevných základech, kterými jsou dlouholetá tradice, vysoká kvalita
produktů, nadstandardní služby zákazníkům a zodpovědnost společnos$ vůči životnímu
prostředí.
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