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Nacht briketten ( Schorsbriketten ) bestaan uit 100% zuiver boomschors van zachthout, samengeperst onder hoge druk, zonder enige binders, additieven of lijm. Nacht briketten ( Schorsbriketten )  zijn een natuurlijke, hernieuwbare energiebron met unieke eigenschappen om warmte tot wel 14 uur lang te behouden.

Wat zijn de voordelen van het verwarmen met nachtbriketten ?

1.De verbranding van nachtbriketten  gaat erg draag. Ze kunnen tot 10-14 uur meegaan, en daardoor kunnen ze bijvoorbeeld het huis warm houden gedurende de nacht;

2.Milieuvriendelijke hernieuwbare energiebron, CO2 -neutrale brandstof;

3.Nacht briketten vereisen geen speciale kachel en daardoor kunt u ze gemakkelijk verbranden met bijna iedere stookoven die beschikt over regulering van de luchttoevoer;

4.Nacht briketten ( Schorsbriketten )  bewaard op droge plaatsen kunnen seizoenen lang behouden worden. Nachtbriketten zijn gemakkelijk te bewaren, dus de benodigde opslagruimte is minimaal.

Nacht briketten hebben in vergelijking met houtbriketten een hoger asgehalte: 3-4%. Dit kan ook een voordeel zijn, omdat er voldoende mineralen in de as van de nachtbriketten zitten, die kunnen worden gebruikt als een natuurlijke bemesting voor de tuin.

Hoe worden nachtbriketten gebruikt?

Zelfs een moderne, geoptimaliseerde oven wordt koud, als hij gedurende enige tijd niet herladen wordt met extra zaagselbriketten of brandhout - bijvoorbeeld ‘s nachts.

Door nachtbriketten   toe te voegen vertraagt u dit proces tot 10-14 uur, en verkrijgt u dus een houtvuur met een lange levensduur zonder de oven te herladen, waardoor het bijvoorbeeld de volgende morgen nog steeds warm zal zijn. Vandaar de naam nachtbriketten.
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Verwarmen met nachtbriketten :

1) Leg de nachtbriketten ( Schorsbriketten )  op de reeds gloeiende kolen van zaagbriketten of brandhout in de oven. 

2) Laat de nachtbriketten  mooi branden - tot de kolen rood beginnen te gloeien - schakel vervolgens over naar de minimale luchttoevoer.

3) De kooltjes van de nacht briketten zullen bij minimale luchttoevoer tot wel 10-14 uur blijven gloeien bij verbranding bij hoge temperatuur en optimale warmteafvoer.

Verpakking van de nacht briketten 

Nacht briketten   worden per 12kg (+/-3%) verpakt in doorzichtige plastic zakken.

Op aanvraag kan het verpakkingsgewicht worden gewijzigd en kunnen etiketten van klanten worden toegevoegd.

Levering van de nacht briketten 

Nacht briketten ( Schorsbriketten )  worden meestal per vrachtwagen of zeecontainer rechtstreeks bij het magazijn van de klant geleverd (DAP, Incoterms 2010).

De minimale bestelhoeveelheid voor de levering van briketten is 24 ton. Wij bieden ook gecombineerde ladingen bestaande uit houtbriketten en nachtbriketten .

We leveren nacht briketten  in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Zweden, Frankrijk, België, Nederland, Ierland en Slowakije.

Nacht briketten  worden geleverd binnen een week nadat de bestelling ontvangen is.
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P rijs van de nacht briketten 

De prijs van onze nacht briketten  hangt af van de transportkosten, dus we zullen altijd individueel de beste prijs berekenen. Gebruik alstublieft het online formulier om de prijs van de nacht briketten  te weten te komen:

&gt;&gt; Nacht briketten  prijsaanvraag formulier &lt;&lt;

Betalingswijze

Vooruitbetaling.

Om gedetailleerde technische specificaties van de Nacht briketten  te bekijken kunt u het bestand openen door op onderstaande link te klikken. 

&gt;&gt;Technische specificaties van de nacht briketten

Aarzel in het geval dat u nog verdere vragen of opmerkingen wat betreft nacht briketten  ( Schorsbriketten )  heeft niet om ons een bericht te sturen via het volgende:

&gt;&gt;Contactformulier&lt;&lt;

  
      

    

In case you have additional questions or comments on wood briquettes please feel free to send
us a message through this contact form.
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