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INTELIGENTNY 
WYBÓR 
 brykiet REKORD – produkt termicznej 
 przeróbki węgla brunatnego

Nadające się do:

kotłów pieców
kominkowych

pieców  
grzewczych

kuchenek

Praktyczny, poręczny i najwyższej jakości. Przekonajcie 
Państwo swoich klientów do brykietu REKORD.

Brykiety REKORD zostały przebadane przez laboratorium 
Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu i otrzy mały 
odpowiedni certyfikat jakości.

schöne
Flamme

 wenig
Asche

leicht zu
zünden

 Geräte-
schonend

 Schornstein
erprobt

Lokalni wyspecjalizowani dystrybutorzy:

BRYKIETY REKORD - PARAMETRY
Zawartość wody
Siarka ogółem
Popiół
Wartość opałowa 
*odpowiada = 5,3 kWh/kg bądź.= 4.539 kcal/kg

19 %
0,7 %
4,5 %

19 MJ/kg*

niskoemisyjny

wysoka wartość opałowa

niewiele popiołu

przyjazny dla urządzeń

łatwe rozpalanie 

ładny płomień

efektywne spalanie – niewielka ilość dymu

19 MJ/kg (5,3 KWh/kg) - daje przytulne ciepło

wyższy komfort obsługi

ze względu na niską zawartość siarki i żużlu

przy użyciu podpałki i drewna

idealny do palenisk z okienkiem



ORYGINALNE BRYKIETY REKORD USZLACHETNIANE 
SĄ Z WYSOKOJAKOŚCIOWEGO WĘGLA BRUNATNEGO 
ZGODNIE Z NAJWYŻSZYMI STANDARDAMI JAKOŚCI 
I SĄ SPRASOWANE NA STABILNE POD WZGLĘDEM 
KSZTAŁTU I PORĘCZNE PAKIETY ENERGETYCZNE.

KOMBINACJA ZASTOSOWAŃ
Brykiety z węgla brunatnego REKORD mogą być wykorzystywane 
jako pojedyncze paliwo. Można je również doskonale stosować  
w kombinacji z innymi paliwami, jak drewno i węgiel kamienny.  
W kominkach brykiety REKORD mogą być stosowane w kombinacji  
z drewnem. Długo utrzymujący się żar umożliwia natych-
miastowe ponowne uruchomienie następnego dnia rano.  
W kotłach, węgiel kamienny może zostać uzupełniony 
brykietami REKORD, co prowadzi do redukcji wartości emisji 
spalin oraz minimalizuje tworzenie się żużla w kotle.

PALIWO UNIWERSALNE

DLA KOMFORTOWEGO CIEPŁA W DOMACH

Czy to nowoczesne kominki czy też wytrzymałe kotły grzewcze: 
brykiety REKORD mają możliwość wszechstronnego zastosowania. 
Łatwo się zapalają i spalają ładnym płomieniem, porównywalnie 
ze szczapami. Poprzez swoją wysoką wartość opałową oraz 
długi czas palenia stanowią optymalną alternatywę dla węgla 
kamiennego. Dają równomierne, długo utrzymujące się ciepło i 
podtrzymują żar przez wiele godzin. Brykiety kominkowe REKORD 
są gotowe do bezpośredniego zastosowania; nie muszą być 
wstępnie rozdrobnione lub suszone. Dostosowane do każdego 
przyrządu grzejnego, brykiety REKORD są do nabycia w różnych 
formatach – do optymalnego spalania i prostej obsługi.

EFEKTYWNY I PRAKTYCZNY
Kompaktowy kształt brykietów REKORD umożliwia proste 
składowanie, a przede wszystkim oszczędność miejsca. 
Brykiety spalają się bez zapachu  
i cechuje je niska emisja spalin. Dzięki 
optymalnemu spalaniu  
z niewielkimi wartościami popiołu 
i siarki, cały system grzewczy jest 
chroniony i może być eksploato-
wany nie wymagając częstej 
konserwacji.

PIECÓW KOMINKOWYCH KUCHENEK PIECÓW GRZEWCZYCH KOTŁÓW

Brykiety REKORD charakteryzują się wysoką wartością opałową, 
długim czasem palenia i ładnym płomieniem. Można je w prosty 
sposób stosować i nadają się one do wielu palenisk.

BRYKIETY REKORD W KOMINKACH


