
dlouhá doba hoření

až  šestkrát delší 

než v případě dřeva 

krásný plamen 

a rovnoměrné 

vydávání tepla 

dlouhotrvající žár 

udržuje topení 

i přes noc 

nenáročné na místo 

brikety zaberou

třetinu místa dřeva

ekonomické topení

za dobrou 

a stabilní cenu

vysoká výhřevnost

 5,3 kWh/kg

o 36 % víc než dřevo

téměř domácí zdroj

energetická  

nezávislost

rovnou k použití 

bez řezání, štípání 

a sušení 

KOMFORTNÍ TOPENÍ S BRIKETAMI REKORD 
Brikety REKORD jsou vyrobené z kvalitního hnědého uhlí 
a představují optimální doplněk k palivovému dříví. Hoří 
výrazně déle, vydávají rovnoměrné teplo a navíc se nemusí 
neustále přikládat! Při výrobě se do briket nepřidávají žádná 
pojiva a kvalita tohoto produktu je konstantně vysoká. 

Kč

www.brikett-rekord.com

INFORMACE O BRIKETÁCH REKORD 

Lausitz Energie Bergbau AG 
Veredlung
An der Heide
D-03130 Spremberg
Německo

Tel  +49 35 64 - 69 41 00
Fax +49 35 64 - 69 29 47

e-mail: rekord@leag.de

www.brikett-rekord.com
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Originální brikety REKORD od certifikovaného výrobce.   

certifikace certifikace 

ÚČINNÉ TOPENÍ
NÁŠ SORTIMENT

HNĚDOUHELNÝCH BRIKET

Brikety do krbových a kachlových kamen, 
sporáků a kotlů na pevná paliva 



papírové balení / 10 kg briket REKORD
paleta: 90 balení po 10 kg

balení ve svazku / 25 kg briket REKORD
paleta: 40 svazků po 25 kg

4“ brikety REKORD

2“ brikety REKORD

6“ brikety REKORD

REKORD - HNĚDOUHELNÉ BRIKETY Z LUŽICE 
NÁŠ SORTIMENT 

balení ve fólii / 10 kg briket REKORD
paleta: 90 balení po 10 kg

2 Výhřevnost palivového dřeva není konstantní a odvíjí se od druhu dřeva. 

Porovnání výhřevnosti 
v MJ/kg 2

Palivo MJ KWh

hnědouhelné brikety 19,00/kg 5,28/kg

dřevěné brikety 17,60/kg 4,89/kg

dřevěné pelety 17,20/kg 4,77/kg

směs palivového dřeva  2 14,40/kg 3,99/kg

lehký topný olej 36,30/l 10,08/l

zemní plyn 31,80/m³ 8,82/m³
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Výhřevnost 25 kg KRBOVÝCH BRIKET REKORD
přibližně odpovídá...

-  33 kg směsi palivového dřeva 
-  28 kg dřevěných pelet 
-  27 kg dřevěných briket 
-  15 m³ zemního plynu 
-  13 l lehkého topného oleje
-  10 l kapalného plynu


