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Brykiet Pini&Kay 100% trociny dębowej
Cena paleta: 750zł/960kg

[781,25zł/tona]
Cena 10kg: 8,69zł

[12 sztuk brykietu]

Firma SYNERGIA

Tel. kom. PL +48 608 869 689

E-mail synergia.inowroclaw@gmail.com

Podana cena jest ceną brutto. Wystawiamy faktury VAT.
Transport na terenie Inowrocławia gratis.
Transport poza Inowrocław w cenie 1,20zł/km (max. 1 paleta).
Termin dostawy do 4 dni.

Brykiet został przebadany na podstawowe parametry fizykochemiczne oraz charakterystyki techniczne, a mianowicie: wymiary, wytrzymałość 
mechaniczna, zawartość substancji lotnych, zawartość siarki, gęstość względna, wilgotność, zawartość popiołu, ciepło spalania.

Brykiet jest bardzo suchy. Przy ustawianiu dopływu powietrzna do kominka należy mieć to na uwadze.

Brykiet Pini-Kay to idealny opał ekologiczny do:
• kotłów centralnego ogrzewania
• kominków
• kóz
• pieców kaflowych
• pieców kuchennych
• pieców do pizzy
• grilla

Cechy produktu:
• 100% trociny dębowej
• rozmiar: 50mmx50mmx300mm
• pakowany po 12szt. (10kg) w folię, która chroni przed wilgocią
• wysoka wartość opałowa - porównywalna z gorszej jakości węglem kamiennym 
• bardziej wydajny energetycznie niż inne rodzaje brykietów
• niska zawartość siarki
• stopień spalania powyżej 95%
• niska emisja dwutlenku węgla i innych substancji szkodliwych
• produkowany bez dodatków wiążących
• gęstość dwa razy większa niż drewna – łatwość przechowywania i dystrybucji
• możliwość długiego przechowywanie w suchych pomieszczeniach 
• wygodny w użyciu

Prasowanie pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze powoduje, że:
• brykiet pini-kay spala się dużo wolniej i efektywniej niż brykiety innego typu (wysoki stopień sprasowania)
• nie rozpada się i nie łamie
• wyróżnia się niską wilgotnością, jakiej nie można uzyskać w tradycyjnym drewnie opałowym

Przypalenie boków brykietu powoduje:
• dodatkowe przesuszenie brykietu; im bardziej suchy brykiet, tym mniej pochłania wilgoć, dłużej się spala i jest 

bardziej wydajny
• mniejsza podatność na wchłanianie wilgoci podczas przechowywania i transportu

Ekologia:
• do produkcji brykietu używane są wióry, trociny lub zrębki powstające przy produkcji fryz, desek podłogowych i 

elementów mebli drewnianych
• materiał w 100% ekologiczny
• brykiet dębowy po spaleniu pozostawia 3,7 kg popiołu z 1 tony - popiół można wykorzystać jako nawóz ekologiczny

SYNERGIA Hubert Rucki Konto PLN: 40 1020 1505 0000 0102 0183 9950 Tel. kom. PL +48 608 869 689

ul. Jagiellońska 5 Konto EUR: 82 1020 1505 0000 0502 0183 9968 Tel. kom. PL +48 530 723 723

88-100 Inowrocław Konto USD: 87 1020 1505 0000 0302 0183 9976 Tel. kom. UA +380 67 276 07 39

NIP: 556-181-28-67 synergia.inowroclaw@gmail.com

Dane fizykochemiczne Dane logistyczne
Średnie ciepło spalania 18 MJ/kg
Wilgotność 3,90% Paczka 10kg (12szt.)
Popiół 3,70% Paleta 96 paczek
Wytrzymałość mechaniczna 98,60% Samochód 22 palety
Zawartość siarki 0,02%




