ТОВ «ВІВАД 09»
Україна, 13001
Житомирська область
смт Романів, вул. Заводська, 26
СПЕЦИФІКАЦІЯ
Брикет паливний, пресований з деревної тирси (дуб, мікс),
тип «NESTRO» перший сорт
1. Найменування товару: брикет паливний, пресований з деревної тирси (дуб, мікс), тип
«NESTRO» перший сорт:
2. Якість:
Розмір брикету: круглий діаметром окружності 90-98мм, довжина брикету 260-300мм.
• вологість не більше 10%;
• зольність не більше 1,0%;
• щільність брикету, не менше 1,2 г/см. куб.
• теплота згоряння брикету, не менше 17 МДж/кг
3. вага пачки (упаковки): 10кг (± 5%)
4. Упаковка брикету.
4.1. Упаковка товару повинна забезпечити збереження якості товару при транспортуванні.
4.2. Брикет упакований в термоусадочну плівку по 5 штук, далі - одна упаковка.
4.3. Упаковки складаються на дерев'яний піддон розміром 1120 мм х 1040 мм або 1150 мм х
1040 мм. Кількість упаковок на одному піддоні становить 96 штук. Завантаження в 1 машину
від 1 до 23 піддонів.
4.4. Упаковки на піддоні стягуються поліпропіленовою стрічкою, металевими скобами і
стрейч-плівкою.
4.5. Поліпропіленова стрічка, стрейч-плівка, дерев'яні піддони, металеві скоби є
пакувальними матеріалами та входять в ціну товару.
5. Маркування товарів: без маркування.
Брикети, пресовані з деревної тирси (дуб або мікс), типу Nestro - другий сорт
1. Назва товару: брикети, пресовані з деревної тирси (дуб або мікс), типу Nestro - другий
сорт.
2. Якість:
- Упаковка по 10кг (± 10%):
Розмір брикету: круглий діаметром окружності 90-98мм, довжина брикету 250-300мм
• вологість не більше 10%;
• зольність не більше 1,0%;
• щільність брикету, не менше: 1,0 г/см. куб.
• теплота згоряння брикету, не менше: 17 МДж/кг
3. Вага пачки (упаковки): 10кг (± 10%)
4. Упаковка брикету.
4.1 Упаковка товару повинна забезпечити збереження якості товару при транспортуванні.
4.2 Брикети упакований в термоусадочну плівку по 5 штук, далі - одна упаковка.
Упаковки складаються на дерев'яний піддон розміром 1140 мм х 1020 мм. Кількість упаковок
на одному піддоні становить 96 штук. Вага нетто фактична. Завантаження в 1 машину від 1
до 23 піддонів.
4.3 Упаковки на піддоні стягуються поліпропіленовою стрічкою, металевими скобами і
стрейч-плівкою.
4.4 Поліпропіленова стрічка, стрейч-плівка, дерев'яні піддони, металеві скоби є
пакувальними матеріалами та входять в ціну товару.

