
STERK, ZWART, GOED
Verwarmingskosten dalen met briketten

Juist en efficiënt verwarmen

 Aanmaakhout aansteken.
 Heizprofibriketten in vuurhaard leggen en luchtregelaar 

 openschuiven
 Als de briketten volledig gloeien, luchtregelaar op de  

 gewenste stand zetten

En zo werkt het:

Ontspannen en genieten!

 Heizprofi briketten bijleggen, als er zich een  
 gelijkmatige vuurhaard gevormd heeft en geen 
  vlammen meer zichtbaar zijn. Luchtregelaar op- 
 nieuw openschuiven



Uitstekende brandeigenschappen
    Makkelijk aan te steken
    Zeer lange brandduur
    Gelijkmatige warmteproductie
    Hoge stookwaarde
    Goed regelbaar

Heizprofi, wat anders?!
Sterke argumenten voor sterke producten!

Heizprofi

Made in Germany – sinds meer dan 100 jaar
   Heizprofi Briketten worden vervaardigd uit Rijnlandse bruin-

kool en worden in Duitsland geproduceerd
   Ze worden zonder toevoeging van andere stoffen geprodu-

ceerd en voldoen aan hoge kwaliteitsstandaarden
   Het is een natuurlijk product dat door het te verbrijzelen, 

drogen en persen in vorm gebracht wordt

MADE IN GERMANY

Plaatsbesparende stockage
    Bruinkoolbriketten nemen maar 1/3 in van de stockage- 
  ruimte van brandhout
     Ze kunnen langdurig op een droge plaats (garage, kelder)  
  gestockeerd worden, zonder kwaliteitsverlies

Altijd beschikbaar en stabiele prijzen
  Bruinkoolbriketten zijn niet onderhevig aan prijsschomme-

lingen veroorzaakt door de dollarkoers of stookolieprijzen
  De beschikbaarheid van de grondstof en de productiecapa- 
 citeit garanderen langdurig een constante beschikbaarheid  
 gedurende het volledige jaar en een stabiel prijsniveau

Hoge kwaliteit door een voortdurende controle bij de 
productie
  Het productieproces van bruinkoolbriketten wordt constant 

gesurveilleerd
  Voortdurende interne productcontroles garanderen de hoge 
 kwaliteitsstandaard van een merkproduct

T    P
QUALITÄT

Milieu-vriendelijke verbranding
  Bruinkoolbriketten zijn net zoals natuurlijk hout een toege- 
 laten brandstof
  Het rustige aangename vlammenspel, gaat over in een geli- 
 jkmatige vuurgloed

Heizprofi

Voor elke behoefte de passende verpakkingsgrootte
  Bruinkoolbriketten zijn verkrijgbaar in 3 inch, 3 ½ inch  

en 7 inch
  Grote behoefte: los product of Bundel-briketten 25kg
  Gemiddelde behoefte: Kamin-briketten plastiek-/papierver-

pakking 10kg

Kamin-Briketts 
Folienpack 10 kg

Kamin-Briketts 
Papiertüte 10 kg

Bündelbriketts 25 kg
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