www.brikett-rekord.com

Praktické použití, příjemná manipulace a vysoká kvalita.
Přesvědčte se o výhodách briket REKORD i Vy:

vysoká výhrevnost
ˇ
≥ 19 MJ/kg (5,28 KWh/kg) – příjemné teplo

krásný plamen
ideální palivo pro topeniště s průhledem

Analytické hodnoty
briket REKORD
obsah vody
obsah síry, celkem
popel
výhřevnost min.

*odpovídá = 5,3 kWh/kg nebo = 4.539 kcal/kg

schöne
Flamme

snadné zatápení
ˇ

18,5 %
0,6 %
4,5 %
19 MJ/kg*

Váš prodejce lužických briket REKORD:

Univerzální
palivo
ze zušlechtěného hnědého uhlí

s podpalovačem a dřevem

leicht zu
zünden

ˇ údržba
nenárocná
minimální zanášení sazemi

Geräteschonend

nízké emise
účinné spalování bez zbytečného kouře

Palivo je vhodné pro různá topeniště:

Schornstein
erprobt

málo popele
větší komfort při manipulaci

wenig
Asche

krby

sporáky

kamna

kotle

ˇ
ˇ
VYSOKÁ ÚcINNOST
A PRAKTIcNOST
Kompaktní forma briket Rekord umožňuje nenáročné skladování, a to především, co se místa týká. Při hoření nevydávají tyto brikety žádný zápach
a vyznačují se jen malým množstvím
kouře. Spalovací proces probíhá
optimálně – palivo se vyznačuje
nízkou sirnatostí a malým
množstvím popele – a tak je k danému topnému zařízení šetrné
a nezvyšuje potřebu jeho čištění
či jiné údržby.

ORIGINÁLNÍ BRIKETY ZNAČKY REKORD SE LISUJÍ
Z KVALITNÍHO HNĚDÉHO UHLÍ. PŘI VÝROBĚ SE DBÁ NA
NEJVYŠŠÍ JAKOSTNÍ STANDARDY. VÝSLEDNÝ PRODUKT
JE VELMI PEVNÝ A DOBŘE SE S NÍM MANIPULUJE.

Brikety Rekord v krbu

PALIVO S UNIVERZÁLNÍ POUŽITELNOSTÍ

ˇ U VÁS DOMA
KOMFORTNÍ VYTÁPeNÍ
Brikety Rekord se vyznačují vysokou výhřevností, dlouhou dobou hoření a krásnými plameny. Hodí se do celé řady topných
zařízení a jejich používání je jednoduché.

Brikety Rekord najdou své uplatnění v celé řadě topenišť – od
moderních krbů po vysoce výkonné kotle. Při zatápění rychle
chytnou. Hoří krásnými plameny podobně jako polena dřeva.
Díky své vysoké výhřevnosti a dlouhé době hoření jsou mimo
jiné i ideální alternativou černého uhlí. Vydávají rovnoměrné,
trvalé teplo a zůstávají dlouho žhavé. Krbové brikety značky
Rekord je možné použít okamžitě – nemusí se před topením
ani vysoušet ani rozbíjet na menší kousky. Vyrábějí se
v různých velikostech, které jsou vhodné do topných zařízení
různého typu (správně zvolený formát zajistí optimální použití
a jednoduchou manipulaci).

KOMBINOVATELNOST S JINÝMI PALIVY

KRBY

SPORÁKY

POKOJOVÁ KAMNA

KOTLE

Hnědouhelné brikety značky Rekord je možné používat jak
samostatně, tak v kombinaci s jinými palivy. V případě krbů
se jedná o kombinaci se dřevem. Protože brikety zůstávají
dlouho žhavé, je druhý den ráno možné oheň jednoduše
rozdmýchat. V kotlích se naopak osvědčila kombinace
s černým uhlím. Brikety Rekord v takovém případě přispívají
k redukci škodlivých látek v odpadních plynech a minimalizují
zanášení kotlů sazemi.

