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HNĚDÉ UHLÍ
VÝBĚROVÝ HNĚDÝ OŘECH

PRO KLASICKÉ KOTLE
20 - 40 mm
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POUŽITÍ
kuchyňské sporáky

klasická kamna

VLASTNOSTI

optimal power

spalné teplo 17 - 20 MJ/kg
výhřevnost 17 - 19 MJ/kg
obsah síry 0,7 - 1,1 %
obsah vody 25 - 30 %
balení 25 kg
tolerance hmotnosti ± 5 %

Jde o velmi kvalitní sortu pečlivě vybíraného 
výhřevného hnědého uhlí a je tak velmi vhodné 
především pro klasické kotle a kamna.

Vyniká velmi dobrým spalováním, při kterém 
zanechává minimální množství odpadního popela. 
Pochopitelně jej můžeme použít ve všech kotlích, 
které jsou přizpůsobeny pro využití této zrnitosti.

Třídění, vážení i plnění pytlů věnujeme vždy 
maximální pozornost, aby se k Vám dostal
jen ten nejlepší produkt.
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Zabalíme i Vás

Do našeho minikatalogu balených paliv jsme na počátek vybrali pouze ten nejžádanější 
sortiment. Je jím výběrové černé a hnědé uhlí jak pro automatické, tak pro klasické, 
konvenční kotle a hnědouhelné brikety.

Na našich skladech však balíme i ostatní sortiment jako je třeba koks.
Je tedy zcela na Vás, o jaký druh paliva projevíte zájem Vy nebo Vaši zákazníci. 
Jsme vybaveni moderní třídící a balicí linkou a po dohodě jsme schopni zabalit 
téměř vše.

Kdo jsme

Ridera prodává pevná paliva více jak 20 let, dnes pro zákazníky v České republice, 
Slovensku, Rakousku a Polsku. Ridera je dlouhodobým přímým smluvním partnerem 
všech rozhodujících producentů (těžebních společností) hnědého a černého uhlí
ve střední Evropě.

Ridera disponuje vlastní sítí prodejních skladů a terminálů, dlouhodobě zásobuje – 
prodává palivo na více než 200 prodejních místech.

Ridera vyrábí a prodává také kamenivo z vlastní produkce, zpracovává stavební odpady 
na recykláty.

Ridera provozuje vlastní kamionovou dopravu.

20 let na trhu20 let na trhu
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