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vysoká výhřevnost až do 5kWh/kg · dlouhá doba hoření · vyrobeno  

z čistého dřeva jehličnanů bez přidání jakýchkoliv přísad · nízký podíl 

popela  0,5%  ·  minimální zbytková vlhkost   ·  CO2 neutrální 

Skladujte v suchu. Neporušujte obal před upotřebením. Dodržujte doporučení na zadní straně letáku. 

 

 
český výrobek 

 

hmotnost v čase balení 
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Dřevěné brikety jsou přírodní palivo. Vyrábějí se z dřevěných hoblin a pilin, 
vysušených na méně než 9% vlhkosti. Díky této nízké vlhkosti a velkému 
stlačení při lisování hoří brikety postupně a kontrolovaně (od povrchu  
do středu). Tím se prodlužuje doba hoření, zvyšuje výhřevnost i vaše 
pohodlí. Proto jsou vhodné pro dlouhodobé udržení stabilní pokojové teploty.  

Brikety neničí životní prostředí, protože hoří čistě a téměř bez zbytku. Popel 
můžete využít jako hnojivo pro svojí zahradu. 

Brikety jsou snadné pro manipulaci a úsporné při skladování. Není potřeba 
je řezat ani štípat, nepráší a nešpiní. Stačí jen přikládat. 

Podrobnější informace najdete na www.spalensky.cz/brikety 
 
Doporučení: Topeniště zaplňujte pouze do poloviny, protože brikety  
při hoření zvětší svůj objem. Při spalování dřevěných briket vždy dodržujte 
pokyny výrobce svého topného zařízení. 

· dřevěné profilové lišty  
· dveřní prahy 
· ochranné rohy  
· madla 
· spárovky a jiné 
 

více na www.spalensky.cz  

 

Tyto brikety byly vyrobeny ze surovin z českých lesů, v české firmě  
s tradicí již od roku 1888.  Dřevní surovina používána k výrobě všech 
našich produktů pochází z lesů obhospodařovaných trvale 
udržitelným způsobem (PEFC, FSC).  
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