
Lokalni wyspecjalizowani dystrybutorzy:

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

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

BRYKIET –  
UNIWERSALNE 
PALIWO
produkt termicznej przeróbki 
węgla brunatnego

www.brikettrekord.com

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*

Nadające się do:

kotłów pieców
kominkowych

pieców  
grzewczych

kuchenek



NASZ ASORTYMENT

REKORD w torbie papierowej / 10 kg
paleta zafoliowana / niezafoliowana

Nr artykułu paleta zafoliowana ................... 536

Nr artykułu paleta niezafoliowana ...............516

Liczba sztuk na palecie................................... 90

Ciężar dla transportu (kg) ............................ 965

wielkość brykietu .. 182 mm x 63 mm x 47 mm 

EAN ............................................. 4020748510025

Pakiet brykietów REKORD / 25 kg
Nr artykułu .....................................................515

Liczba sztuk na palecie................................... 40

Ciężar dla transportu (kg) ..........................1.070

wielkość brykietu .. 182 mm x 63 mm x 47 mm 

EAN ............................................. 4020748410011

REKORD w opakowaniu 
foliowym / 10 kg
Nr artykułu .....................................................518

Liczba sztuk na palecie................................... 90

Ciężar dla transportu (kg) ............................ 965

wielkość brykietu .. 182 mm x 63 mm x 47 mm 

EAN ............................................. 4020748610015

Brykiet REKORD H 105 - połówkowy
Nr artykułu .....................................................551

wielkość brykietu .. 105 mm x 73 mm x 44 mm

Brykiet REKORD V 52 - ćwiartkowy
Nr artykułu .....................................................571

wielkość brykietu .... 52 mm x 61 mm x 40 mm

Brykiet REKORD G 156 
Nr artykułu .....................................................513

wielkość brykietu .. 156 mm x 63 mm x 45 mmPakiet brykietów REKORD / 10 kg
Nr artykułu ............................................. 105 35 L

Liczba sztuk na palecie................................... 96

Ciężar dla transportu (kg) ..........................1.020

wielkość brykietu .. 182 mm x 63 mm x 47 mm 

EAN .............................................4020748530016


