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 Nočné brikety ( Kôrové brikety ) sú lisované z čistej kôry z mäkkého dreva pod vysokým tlakom bez akýchkoľvek prísad či lepidiel. Brikety nočné sú prírodný a obnoviteľný zdroj energie s unikátnymi vlastnosťami, vďaka ktorým udržia brikety teplo až 14 hodín. 
Aké sú výhody vykurovania s nočnými briketami?

      1.     Spaľovanie brikiet prebieha veľmi pomaly. Môže trvať 10 až 14 hodín, a tým udržať teplo v dome napríklad aj počas celej noci.

       2.     Sú šetrné voči životnému prostrediu a emisiám CO2 – neutrálny a obnoviteľný zdroj energie;

      3.     Nočné brikety nevyžadujú žiadne špeciálne pece, a preto ich môžete využívať v akýchkoľvek kotloch s reguláciou prívodu vzduchu.

      4.     Nočné brikety môžete skladovať na suchom mieste aj niekoľko rokov. Vďaka ich tvaru sú ľahko skladovateľné a nevyžadujú si veľké úložné priestory.

Nočné brikety  majú v porovnaní s drevenými briketami vyšší obsah popola : 3-4,00 %. Môže to byť však aj výhoda, pretože v popole z týchto brikiet sa nachádza viacero minerálov, a preto môže byť popol použitý ako prírodné hnojivo do záhrady.

Ako používať nočné brikety ?

Dokonca aj špičkové moderné optimalizované pece po určitej dobe bez naloženia ďalších drevených brikiet či dreva napríklad cez noc vychladnú.

Použitím brikiet nočné môžete proces vychladnutia pece odložiť až na dobu 10-14 hodín a získať tak  neustále vykurovanie bez pridania ďalšej várky paliva. Pec tak bude teplá ešte aj ráno, a práve preto získali tieto brikety pomenovanie nočné brikety.

Vykurovanie pomocou nočných brikiet :      

1)Vložte do pece brikety nočné na rozžeravené uhlíky z drevených brikiet alebo palivového dreva.     
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2) Nechajte brikety nočné dobre rozhorieť – až kým nezačnú svietiť na červeno. Potom znížte prívod vzduchu do pece na minimum.

3) Brikety nočné  budú horieť pri nízkom prívode vzduchu 10 až 14 hodín pri vysokej teplote spaľovania a najlepšom odvode tepla.

Balenie noč ných brikiet

Brikety sú balené v 12 kg (+/- 3%) baleniach v priehľadných igelitových vreciach. 

Na žiadosť zákazníka je možné zmeniť typ balenia.

Dodávka Noč ných brikiet

Nočné brikety  sú obvykle dodávané prostredníctvom kamióna či kontajnera (v prípade lodnej dopravy) priamo do skladu zákazníka (podľa medzinárodných obchodných podmienok Incoterms 2010 DAP) .

Minimálne množstvo pre dodanie objednávky je 24 ton. Ponúkame tiež kombinovanú objednávku drevených brikiet a Brikety Nočné.

Nočné brikety  dodávame do Nemecka, Veľkej Británie, Dánska, Švédska, Francúzska, Írska a na Slovensko.

Nočné brikety  sú dodávané do jedného týždňa od objednania tovaru.

Cena nočných brikiet
Konečná cena Noč ných  brikiet závisí od prepravných nákladov, avšak vždy sa snažíme individuálne vypočítať tú najvýhodnejšiu cenu pre zákazníka. Ak chcete získať konečnú cenu Noč ných brikiet, prosím vyplňte náš on-line formulár:
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&gt;&gt;&gt; Cena Noč ných  brikiet &lt;&lt;&lt;

Spôsob platby

Platba vopred.

Ak chcete zobraziť podrobné technické špecifikácie Noč ných  brikiet, otvorte súbor kliknutím na nižšie uvedený odkaz:

&gt;&gt;Bark Briquettes technical specifications (PDF)

V prípade, že máte ďalšie otázky alebo pripomienk y nočným briketám , neváhajte a kontaktujte nás prostredníctvom toht kontaktného formulára:

&gt;&gt;&gt;Kontaktný formulár&lt;&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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