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Producent PALLAP Brik sp. z o.o. SEK-POL spółka jawna SEK-POL spółka jawna Nieznany SEK-POL spółka jawna INFINITUM Brak danych Barlinek S.A. dla Leroy Merlin Zakład Galanterii Drzewnej Duda Brak danych ICF Wood Eko-Grant sp z o.o. sp. k.

Adres strony producenta www.pallap.pl http://kominkowybrykiet.pl/ http://kominkowybrykiet.pl/ http://kominkowybrykiet.pl/ http://www.infinitum.waw.pl/ Brak danych Brak danych www.dudabiecz.com.pl Brak danych http://www.icfwood.pl/page/home?lang=pl http://ekogrant.pl/

Rodzaj opakowania Folia Termokurczliwa, opakowanie solidne, kostki brykietu ściśle zapakowane
Cienka folia, worek, zaklejona taśmą do pakowania. Opakowania łatwo można 

uszkodzić.
Folia termokurczliwa, brykiet dobrze zapakowany, ale można by co nieco poprawić Worek foliowy, zaklejony taśmą Brak opakowania. Kawałki brykietu spięte taśmą Folia termokurczliwa, taśma. Brykiet solidnie i porządnie zapakowany. Folia termokurczliwa, taśma. Brykiet solidnie i porządnie zapakowany. Zgrzewany worek foliowy Zgrzewany worek foliowy Folia termokurczliwa Worek foliowy Worek foliowy Worek foliowy

Waga opakowania deklarowana przez producenta [kg] 10 kg ± 5% 8 kg 10 kg 10 kg brak danych 10 kg ± 0,5 kg 10 kg 10 kg 10 kg 8,33 kg 10,02 10 kg 11 kg

Waga opakowania zmierzona [kg] 10,1 od 7,8 kg do 8,8 kg 9,8 kg 10,5 kg i 11,3 kg, średnia to 10,9 kg 11 kg 9,8 kg, 10,2 kg, średnio 10 kg 10,5 kg 10,2 kg 10,1 kg średnio 8,33 kg (8,5 kg, 8,5 kg, 8,0 kg) 10,7 kg( 11,5 kg, 9,9kg) 10,2 kg (10,2 kg, 10,2 kg) 11,8 kg

Cena zakupu (za jedno opakowanie) [zł] 5,97 zł 4,97 zł 8,02 zł 8,84 zł 9,96 zł 8,45 zł 7,67 zł 9,99 zł 9,95 zł 5,00 zł 5,94 zł 7,48 zł 4,50 zł

Cena za tonę brykietu [zł] 597,00 zł 621,25 zł 818,37 zł 811,01 zł 905,45 zł 845,00 zł 730,48 zł 979,41 zł 985,15 zł 600,24 zł 555,14 zł 733,33 zł 441,18 zł

Ilość kostek brykietu 12 10 6 12 14 12 12 12 12 10 12 10 12

Cena jednej kostki brykietu 0,50 zł 0,50 zł 1,34 zł 0,74 zł 0,71 zł 0,70 zł 0,64 zł 0,83 zł 0,83 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,75 zł 0,38 zł

Miejsce zakupu brykietu Castorama Żory OBI Jastrzębie-Zdrój Strona producenta brykietu Selgros Katowice OBI Jastrzębie-Zdrój Strona producenta brykietu Auchan Mikołów Carrefour Jastrzębie-Zdrój Leroy Merlin Allegro Leroy Merlin Castorama Strona producenta

Materiał z którego zrobiony jest brykiet (według producenta). trociny z drzew liściastych i iglastych Opis na etykiecie: " Z czystego drewna, bez środków wiążących". Opis na etykiecie: " 100% Trocina dębowa". Czysty ekologiczny brykiet z trocin liściastych Brak danych Opis na etykiecie: " Brykiety Bukowo-Dębowe". Opis na etykiecie: " Brykiet z Trocin". Kominkowy brykiet RUF, 100% drewna Brykiet drzewny RUF Brykiet drzewny 100% drewno bukowe Mieszanka drewna liściastego i iglastego Drewno liściaste Mix drewna, odpady drzewne.

Wartość opałowa deklarowana przez producenta 17 - 18 MJ/kg 18,5 MJ/kg 21,5 MJ/kg 19,57 MJ/kg Brak danych 21,38 MJ/kg 18 MJ/kg 200-350 kg/MWh 4,8 KWh/kg 19,67 MJ/kg 18,5 MJ/kg 20,0 Mj/kg b/d

Typ brykietu Brykiet Drzewny RUF Brykiet Drzewny RUF Brykiet Drzewny MEGA RUF Brykiet Drzewny RUF Brykiet Pini-Kay Brykiet Pini&Kay Brykiet RUF Brykiet RUF Brykiet RUF Brykiet RUF Brykiet RUF PROMO Brykiet RUF Brykiet RUF 

Wymiary kostki [cm]

15,3 cm x 6,5 cm x 10 cm Kostki w opakowaniu były różnego rozmiaru, 15,3 cm x 6,5 cm a 

trzeci wymiar jakim jest wysokość kostki zmieniał się w granicach 9,3 - 10,7 cm, 

przyjąłem średni wymiar 10 cm. Producent deklarował słaty rozmiar kostek 15,4 cm x 10 

cm x 6,5 cm

Kostki trzymają wymiar w zakresie szerokości i grubości. Wysokość kostki zmienia 

się w granicy 1 cm. 

Zmierzone, losowo wybrane dwie kostki miały wymiary:

15,5 cm x 6,5 cm x 10 cm - te wymiary przyjąłem do dalszych obliczeń

15,5 cm x 6,5 cm x 9 cm

Kostki trzymają wymiar w zakresie szerokości, wysokości i grubości, zgodnie z 

deklarowanymi przez producenta.

24,5 cm x 8,5 cm x 9,5 cm

Kostki brykietu RUF trzymają wymiar. Długość kostek jest stała i wynosi 15,5 cm, 

grubość kostek również jest stała i wynosi 6,5 cm, ale wysokość kostek zmienia się i 

wynosi od 9,5 cm do 10,5 cm. Do obliczeń przyjmuje średni wymiar kostki 

15,5cmx6,5cmx10cm

Ze względu na nieregularny kształt kostki, nie można dokładnie określić
Kawałki brykietu długości 26 cm i grubości około 6,5 cm. Wymiary zgodne z wartosciami 

zadeklarowanymi przez producenta

Kostki trzymają wymiar. Długość to 15,5 cm, szerokość 6,2 cm a wysokość od 9,5 cm do 10,5 

cm. Do obliczeń przyjmuję 15,5 cm  x 6,2 cm x 10 cm 

Kostki trzymają wymiar. Długość to 15,5 cm, szerokość 6,3 cm a wysokość od 9 cm do 9,5 cm. 

Do obliczeń przyjmuję 15,5 cm  x 6,3 cm x 9,5 cm 

Kostki trzymają wymiar. Długość to 15,5 cm, szerokość 6,5 cm a wysokość  9,5 cm. Do obliczeń 

przyjmuję 15,5 cm  x 6,5 cm x 9,5 cm 

Kostki trzymają wymiar. Długość to 15,5 cm, szerokość 6,3 cm a wysokość  9,5 cm. Do obliczeń 

przyjmuję 15,5 cm  x 6,3 cm x 9,5 cm 
Kostki trzymają wymiar. Długość to 15,5 cm, szerokość 6,5 cm a wysokość  10,5 cm. Kostki mają powtarzalne wymiary, średnio 7,4 cm x 10 cm x 15,2 cm

15,5 cm szerokości

11,8 cm wysokości

6,8 cm grubości

Objętość kostki [m3] 0,0009945 0,0010075 Ze względu na nieregularny kształt kostki, nie można dokładnie określić 0,0010075 Ze względu na nieregularny kształt kostki, nie można dokładnie określić Ze względu na nieregularny kształt kostki, nie można dokładnie określić 0,000961 0,000927675 0,000957125 0,000927675 0,001057875 0,0011248 0,00124372
Waga kostki [kg] 0,84 0,79 1,6 0,78 Średnio 0,75 kg od 0,8 kg do 0,85 kg 0,875 0,85 0,84 0,83 0,89 1,02 0,98

Gęstość kostki(m3/kg) 0,00118 0,00128 Nie można określić 0,00129 Nie można określić Nie można określić 0,00110 0,00109 0,00114 0,00111 0,00119 0,00110 0,00126

Wygląd kostki, ogólne wrażenie
Kostki w opakowaniu były solidnie zapakowane, ale niestety po rozcięciu folii okazało 

się, że kostki kruszą się, nie są zbyt zbite, kiepsko sprasowane. Kostki mają zapach 

drewna, czyli tak jak być powinno.

Opakowanie dość liche, łatwo można je uszkodzić. Kostki brykietu mają zapach 

sklepu meblowego. Na pewno nie pachą jak drewno. Złożone są w większości z 

drobnych trocin lub pyłu drzewnego. Kostki łatwo się kruszą a ich przełamanie 

gołymi rękami nie stanowi problemu. Jakość produktu bardzo niska.

Kostki są dobrze sprasowane, pachną delikatnie drewnem. Ciężko jest je przełamać 

gołymi rękami, zrobione są z drobnych trocin.

Kostki są dobrze sprasowane, pachną delikatnie drewnem. Ciężko jest je przełamać 

gołymi rękami, zrobione są z trocin o grubej frakcji. Na pewno nie jest to pył drzewny 

ale solidne, suche, trociny. Widać je w każdej kostce. Niestety, kostki kruszą się. 

Przełamać ich nie można, ale ukruszyć brzegi już tak.

Polana brykietu są twarde, zgodnie z tym typem brykietu solidnie sprasowane

Polana brykietu są bardzo mocno sprasowane i solidnie zapieczone. Nie można ich złamać w 

rękach. Trochę kruszy się zewętrzna, zapieczona warstwa, ale jest to niewielka ilość okruszków. 

Kawałki brykietu są twarde, mają grube ścianki i mały otwór wewnątrz. Wykonane są z trocin a 

nie pyłu drzewnego. 

Kostki brykietu wyglądają porządnie. Zaryzykuję nawet stwierdzeniem , że to najlepiej 

wyglądające kostki brykietu ze wszystkich, jakie do tej pory testowałem. Są mocno 

sprasowane, nie kruszą się, nie można ich rozłamać w rękach. W opakowaniu, po wypakowaniu 

kostek nie było zbyt wiele trocin. To całkiem dobrze wykonany brykiet. Kostki nie mają 

charakterystycznego zapachu. Nie śmierdzą płytami meblowymi ani nie pachną drewnem. 

Produkt dobrze wykonany. Kostki nie kruszą się, nie rozpadają. Są mocno sprasowane. Są 

wykonane z trocin bez dodatku kory. Brykiet ma dość jasną barwę. 

Produkt dobrze wykonany. Kostki nie kruszą się, nie rozpadają. Są mocno sprasowane. Są 

wykonane z trocin bez dodatku lub z niewielką ilością kory. Pachną drewnem. Są zrobione z 

trocin o grubej frakcji. W kostkach znaleźć można większe kawałki wiórów drewna.

Kostki brykietu RUF firmy DUDA to produkt wykonany solidnie i z najwyższą starannością. 

Produkt sprasowany jest bardzo mocno, wykonany z suchych trocin a ukruszenie kostki to 

spore wyzwanie.  Wilgotność brykietu jest niewielka, na pewno niższa niż 5%. Brykiet nie 

zawiera kory, pachnie delikatnie drewnem.

Kostki brykietu RUF PROMO to jakaś porażka. Są kiepsko sprasowane, kruszą się, rozpadają 

podczas wyjmowania z opakowania. Bardzo łatwo można je pokryszuć w rękach. W każdym 

opakowaniu pełno było trocin i ukruszonych kawałków z kostek. Brykiet nie pachnie jak drewno 

i można znaleźć w nim ciemne trociny, czyli zawiera zmieloną korę.

Kostki tego brykietu są nieco większe niż przyjęty "standard". Są solidnie wykonane, mocno 

sprasowane, suche. Nie kruszą się, nie rozpadają w rękach. Brykiet jest bez zapachu, nie ma w 

nim dużych kawałków drewna, nie ma w nim ciemnych trocin z kory. 

Kostki brykietu są kiepsko sprasowane. Być może to wina materiału z jakiego są zrobione a być 

może kiepskiej pracy. Tak czy inaczej brykiet kruszy się, kostki łatwo przełamać. Można w nim 

znaleźć większe kawałki drewna i trociny z kory. Brykiet pachnie płytami meblowymi.

Wilgotność brykietu deklarowana przez producenta [%] 8 - 10% Zgodnie z normą DIN 51731 <12% 5% Ca. 7% Brak danych 4% < 10% (informacja ze strony producenta) 8-10 % ≤ 10 % 8,45% 5,30% 6-8 % b/d

Wilgotność brykietu zmierzona wilgotnościomierzem [%] 6 - 7 % 5-7 % 5% lub mniej 5% lub mniej 5% lub mniej 5% lub mniej od 5 % do 10 % 5% lub mniej 8% lub mniej mniej niż 5% 5-8% mniej niż 5% mniej niż 5%

Zawartość popiołu deklarowana przez producenta [%] ≤ 5% ≤ 1,5% 0,80% Między 0,3% - 0,7% Brak danych 1,20% < 1% według producenta - minimalna brak danych 0,58% brak danych do 3 kg z 1000 kg brykietu b/d

Czy brykiet łatwo się rozpala? Tak, wystarczyła kostka rozpałki i brykiet rozpalił się bez problemów.
Ten brykiet w ogóle się nie rozpala. Rozpałka, papier, drewno, nic nie działa. Kostki 

jak się już opalą, to żarzą się generując przy tym dużo śmierdzącego dymu a mało 

ciepła.

Brykiet MEGA Ruf System3 bardzo łatwo i bardzo szybko się rozpala. Nie trzeba 

wspomagać się drobnym, suchym drwenem. Wystarczy paczka brykietu, dwie 

kostki rozpałki do grilla i już po 15 minutach mamy w kominku radośnie płonące 

ognisko. 

Brykiet bardzo łatwo się rozpala. Wystarczy jedna kostka podpałki, 30 minut 

cierpliwości i brykiet pali się jak ognisko. Jeśli zaopatrzysz się w ten brykiet, do 

rozpalania wysarczy Ci tylko podpałka do grilla. Nie potrzebujesz drobnego drewna 

rozpałkowego.

Brykiet Pini-Kay mimo braku foliowego opakowania nie był wilgotny. Zapewne 

dzięki temu, że leżał w markecie a nie na zewnątrz. Po załadowaniu opału do 

kominka kawałki brykietu rozpaliły się bez problemu. Wystarczyła jedna kostka 

podpałki i już po 15 minutach brykiet zajął się ogniem.

Brykiet nie rozpalał się zbyt łatwo. Pierwsza próba z wykorzystaniem podpałki zakończyła się 

niepowodzeniem. Dopiero drugie podejście z wykorzystaniem kawałków drewna 

rozpałkowego rozpaliło brykiet. Później było już z górki. Pozostałe kawałki rozpaliły się już bez 

problemów.

Brykiet dobrze i łatwo się rozpala. Wystarczyła jedna kostka podpałki, żeby brykiet rozpalił się. 

Po 15 minutach od podłożenia ognia kostki brykietu zaczęły się palić. Niestety, podczas 

rozpalania w kominku było sporo dymu, który jednak nie zabrudził szyby kominka i nie 

przeszkodził w rozpaleniu brykietu.

Brykiet bardzo ciężko jest rozpalić. Sama podpałka do grilla nie wystarczy. Trzeba sporej ilości 

drobnego drewna rozpałkowego i ciepliwości, żeby tym brykietem rozpalić w palenisku 

kominka.

Brykiet, jak na Barlinka przystało, ciężko jest rozpalić. Jedna kostka podpałki nie wystarczy. 

Trzeba wykorzystać co najmniej dwie kostki podpałki i rozpalać kominek z uchylonymi 

drzwiczkami. Trwa to długo.

Ponieważ mamy do czynienia z produktem bardzo suchym to razpalenie tego brykietu nie 

stanowi problemu. Wystarczy jedna kostka podpałki, kilkanaście minut ochylonych drzwiczek 

kominka i brykiet pięknie się rozpala. I co najlepsze, nie brudzi przy tym kominka. Podczas 

rozpalania szyba i wnętrze kominka pozostają czyste.

Rozpalenie brykietu to prawdziwe wyzwanie. Dwie kostki rozpałki do grilla nie wystarczą. 

Nawet jak dołożymy kilka kawałków suchego drewna rozpałkowego to i tak jest problem z 

rozpaleniem brykietu RUF PROMO. Mi osobiście udało się to dopiero po kilkudziesięciu 

minutach.

Brykiet RUF szybko i łatwo zajmuje się ogniem. Wystarczy jedna mała kostka rozpałki do grilla i 

kostki zaczynają się palić. Gorzej jest z solidnym rozpaleniem się. Ze względu na silne 

sprasowanie brykiet nie rozpala się mocno. Żarzy się długo i spokojnie

Brykiet firmy Eko-Grant nie chcę się rozpalić. Ja dopiero za czwartym razem rozpaliłem ten 

produkt i to z pomocą solidnej ilości drewna rozpałkowego. Kiepsko, nie tak miało być. 

Czas palenia się brykietu z całego opakowania [h] Co najmniej 3,5 h Nie można zweryfikować, bo ten brykiet nie chce się palić. Co najmniej 4 h. Co najmniej 3,5 godziny. Około 3 - 3,5 godziny Co najmniej 4 h. Około 3 - 3,5 godziny Około 3,5 - 4 godziny  3 - 3,5 godziny  3 - 3,5 godziny 3,5-4 godziny ok 4 godzin ok 4 godzin

Jakość palenia się brykietu Brykiet palił się jak drewno. Wynikało to z jakości kostek, czyli luźnych, kruszących się, 

słabo sprasowanych. Kostki brykietu poiwnny się mniej palić a więcej żarzyć

Ten brykiet to nieporozumienie. W ogóle się nie pali, kostki pachną jak płyty 

meblowe, łatwo się kruszą. Opakowania 8 kg, a nie jak większość - 10 kg. Podczas 

żarzenia brykiet generuje dużo dymu a wokół domu pachnie jakby ktoś palił śmieci. 

To nie jest produkt do grzania. Pomimo szczerych chęci, dokładania do kominka 

drewna, domu nie nagrzałem. Moim zdaniem ten produkt należy omijać szerokim 

łukiem.

Brykiet pięknie się pali. Płonie zjawiskowym niebieskim płomieniem. Po 

przymknięciu dopływu powietrza ogneń przygasa, ale nie znika. Zarzące się kostki i 

tańczący między nimi płomień potrafią oczarować. 

Brykiet pięknie się pali. Płonie solidnym płomieniem. Po przymknięciu dopływu 

powietrza ogneń przygasa, ale nie znika.Kostki podczas spalania puchną i rozpadają 

się, więc nawet po ograniczeniu dopływu powietrza brykiet pali się płomieniem. 

Dopiero pod koniec palenia przechodzi do żarzenia się. Najważniejsze jesto to, że 

podczas palenia się, brykiet nie brudzi wnętrza kominka ani szyby.

Ten brykiet palił się jak drewno, a nie żarzył jak na brykiet przystało. Po 

przymknięciu dopływu powietrza ogień przygasł, ale szyba kominka bardzo szybko 

zabrudziła się. Kawałki krykietu szybko się wypaliły, a że są one niezbyt masywne, 

również czerwony żar szybko przygasał i wychładzał się. Dpoóki ogień płonął jak w 

ognisku, było ciepło. Jak ogień przygasł, temperatura kominka szybko się obniżyła. 

Brykiet Pini&Kay dobrze się pali. Po zajęciu się ogniem proces palenia przebiega długo i 

spokojnie, wydzielajacy przy tym dużo ciepła. Po przymknięciu dopływu powietrza brykiet 

przestaje się palić i żarzy się długo i spokojnie. Czyli tak jak na brykiet przystało. 

Ten brykiet zaskoczył mnie bradzo pozytywnie. Muszę przyznać, że na początku skreślałem go i 

myślałem, że będzie kiepski. A tym czasem pięknie się palił, szybko rozpalił i generował sporo 

ciepła. Po przymknięciu dopływu powietrza do kominka ogień przygasł, ale nie zniknął. Po 

pewnym czasie brykiet przestał się palić i zaczął żarzyć, generując cały czas sporo ciepła. I co 

najważniejsze, szyba kominka pozostała czysta. Nawet po przymknięciu przpustnicy powietrza 

do minimum szyba nie zabrudziła się. Ten brykiet jest prawie idealny. Skazą na nim jest tylko 

dość wysoka wilgotność kostek oraz to, że podczas palenia kostki "puchły" i rozwarstwiały się, 

co sprawiało, że brykiet szybko się wypalał. 

Jak już się rozpalił, to było całkiem dobrze. Podczas palenia płonął jak drewno, generował 

sporo ciepła i nie brudził szyby kominka. Kostki podczas palenia nie rozpadały się, nie pękały i 

dlatego palił się on dość długo.

Brykiet dobrze się pali. Płonie ogniem, by po chwili przejść do żarzenia się w wysokiej 

temperaturze. Jedna paczka 10 kg starcza na około 3 godziny palenia, jeśli trzeba rozgrzać 

najpierw kominek. Czyli jak większość tego typu brykietów. Podczas palenia szyba i palenisko 

pozostały czyste, co jest dużym plusem. Kostki trochę "puchły" podczas palenia ale nie 

rozpaładały się w drobny mak. 

Paliwo kominkowe z firmy DUDA nie płonie jak ognisko w lesie. Brykiet bardziej żarzy się niż 

pali, ale nie pomniejsza to jego jakości. W procesie spalania się wydziela sporo ciepła. Brykiet 

pali się spokojnie i długo, nie brudząc przy tym kominka. Po spaleniu pozostaje niewiele 

popiołu. Jedyne, czego można się doczepić to fakt, że podczas palenia kostki dość mocno 

rozwarstwiają się i rozpdają na mniejsze kawałki. Nie powoduje to jednak zbyt szybkiego i 

gwałtownego spalania. Przy spokojny paleniu, 10-cioma kostkami brykietu można grzać przez 

około 3,5 godziny

Tutaj nie mogę napisać prawie nic pozytywnego. Jedyny pozytyw to fakt, że nie cała szyba 

kominka zabrudziła się podczas spalania tego brykietu. Kostki ciężko się rozpala, a jak już się 

rozpalą, to nie można przymknąć dopływu powietrza do kominka. Jeśli to zrobimy to brykiet 

natychmiast przygasa. Generalnie, ten bykiet musi się palić przy maksymalnym dopływie 

powietrza do kominka a i tak nie ma jakiegoś wielkiego strumienia ciepła. Zimą miałbym 

problem z grzaniem tym brykietem

Brykiet pali się wolno, spokojnie, ale niezbyt mocno. Jest to i wada i zaleta. Domu szybko nim 

nie nagrzejemy ale za to będziemy mogli długo i spokojnie podtrzymywać ogień w kominku. 

Najlepiej ułożyć ten brykiet na dnie kominka a u góry dodać trochę innego brykietu lub drewna, 

którym można szybko rozgrzać kominek. Kiedy "góra" się wypali, dół będzie wolno się żarzył i 

podtrzymywał ciepło przez kilka godzin.

Pali się wolno, nie daje zbyt dużo ciepła. Poza tym brudzi kominek i szybę. Na chłodne, jesienne 

wieczory może być, ale na ostrą zimę lepiej jest dokupić trochę lepszej jakości brykietu i 

mieszać obydwa produkty. 

Jakość brykietu (moja osobista ocena, skala 1-10), gdzie 1 to 

ocena najniższa, 10 najwyższa.
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Stosunek jakości do ceny
W cenie promocyjnej 5,97 zł można ten brykiet kupować. Nagrzejemy nim dom. Jeśli 

miałby kosztować więcej, proponuję mocno się nad nim zastanowić. Na rynku można 

znaleźć lepszej jakości brykiet.

Cena 4,97 zł za 8 kg  daje nam 0,50 zł za kostkę, czyli tak jak w przypadku 

opakowania 10 kg za 5,97 zł. Kilka tygodni wcześniej kupiłem jedną paczkę tego 

brykietu za 5,99 zł i była to cena w promocji. Na szczęście kupiłem wtedy tylko jedno 

opakowanie. 

Jakość produktu nie odpowiada cenie. Tym brykietem domu nie nagrzejemy a 

każda wydana na niego złotówka to pieniądz wyrzucony w błoto.

Brykiet MEGA Ruf System3 to produkt najwyższej jakości. Co prawda trzeba za 

opakowanie 10 kg zapłacić co najmniej 8 zł, ale paliwo warte jest swoje ceny. Po 

pierwsze pięknie się pali i łatwo się rozpala. Po drugie generuje dużo ciepła. Po 

trzecie, w ogóle nie brudzi szyby kominka. Po czwarte i ostatnie, ten produkt jako 

pierwszy od dwóch lat pozytywnie mnie zaskoczył. MEGA Ruf System3 można z 

czystym sumieniem nazwać brykietem kominkowym.

8,84 zł za 10 kg brykietu to cena plasująca się po środku przedziału cenowego dla 

RUF-a. Można kupić konkurencyjne produkty w niższej cenie. Ale mimo tego 

uważam, że ten produkt wart jest swojej ceny. Dobrze się pali, łatwo rozpala, nie 

brudzi paleniska i daje sporo ciepła. To czołówka jeśli chodzi o opał kominkowy. 

Brykiet drogi. 9,96 zł za 11 kg to nie mało. Poza tym brak jakiegokolwiek 

opakowania sprawia, że nie wiemy za ile brykietu płacimy, z czego jest on zrobiony, 

jakie ma właściwości. Przewiezienie go ze sklepu do domu w bagażniku skutkuje 

jego zabrudzeniem przez trociny.  

Jakość średnia, ale na pewno nie jest adekwatna co ceny

Ten brykiet to najwyższa półka jeśli chodzi o paliwo kominkowe. Długo się pali, nie brudzi szyby 

ani kominka, wydziela dużo ciepła. Wysoka jakość tego brykietu warta jest ceny, jaką trzeba za 

niego zapłacić. Dopóki będzie kosztował w granicach 9 zł, dopóty warto go kupować.

Za 10 a dokładnie za 10,5 kg brykietu RUF zapłaciłem 7,67 zł. To cena plasująca się po środku 

przedziału cenowego w jakim można kupić brykiety RUF. ( 5,95 zł - 9,95 zł) . Jednak moim 

zdaniem to paliwo kominkowe warte jest swoje ceny. Dobrze się rozpala, ładnie się pali, 

wydziela przy tym dużo ciepła i nie brudzi kominkai szyby a wręcz przeciwnie, pomaga w 

wypaleniu czarnego osadu w kominku. Jeśli miałbym kupować opał na zimę, wziąłbym ten 

brykiet poważnie pod uwagę. Jedyne co mnie niepokoi to dość wysoka w porównaniu z innymi 

brykietami wilgotność kostek. Wartość sięgająca 10% to jak na brykiet dość duża wilgotność. 

Tyle ma sezonowane dwa lata drewno kominkowe. Aczkolwiek, jak widać, nie przeszkadza to w 

osiągnięciu przez ten brykiet wysokiej oceny końcowej.

Jakość średnia, cena zbyt wysoka. Według mnie za cenę 9,99 zł, jaką zapłaciłem za opakowanie 

brykietu nie warto go kupować. Niestety, produkt nie jest wart prawie 10 zł.

Jakość produktu jest wysoka. Kostki solidnie wykonane, z trocin, bez dodatku kory. Dobrze się 

palą ale ciężko jest je rozpalić. Dają dużo ciepła i zachowują czysty kominek. Ale cena, prawie 

10 zł, to jakby trochę za dużo. Brykiet trochę gorszej jakości, ale palący się równie dobrze i 

dający dużo ciepła można kupić za 5,97 zł. Różnica to prawie 40%. I to niestety sprawia, że 

brykiet ten podnosi znacznie koszty ogrzewania domu. Do okazyjnego palenia jak najbardziej 

ale jeśli miałbym zakupić większą ilość tego brykietu, to mocno bym się zastanowił, to nie lubię 

przepłacać, jeśli nie widać różnicy.

Cena brykietu jest bardzo atrakcyjna. To jedna z najniższych w moim dotyczasowym 

zestawieniu. Jednak w przypadku tego produktu, tanio wcale nie znaczy źle. Wręcz przeciwnie. 

Ten brykiet to bardzo dobry produkt w bardzo atrakcyjnej cenie. Tym bykietem możemy tanio i 

dobrze ogrzewać dom. Jeśli myślisz o uzupełneniu zapasów opału, nie tylko do kominka, to 

warto rozważyć zakup brykietu RUF firmy DUDA. Biorąc pod uwagę, że jest to czysty BUK, to za 

cenę 3m3 drewna bukowego, które trzeba wysyszyć i gdzieś zmagazynować mamy tonę 

suchego, łatwego do magazynowania i wygodnego w paleniu dobrego brykietu. Wybór jest 

prosty.

Brykiet RUF PROMO, cena w promocji 5,94 zł. To i tak za dużo jak za tak kiepski produkt. Ciężko 

jest go rozpalić, kiepsko się pali i jest kiepskiej jakości. Kostki kruszą się, w opakowaniach jest 

pełno trocin, a sam brykiet ma dużą jak na ten typ paliwa wilgotność. Moim zdaniem tego 

brykietu nie warto kupować. Zimą może być problem z paleniem tym paliwem kominkowym. W 

tej cenie są o wiele lepsze produkty, które są o niebo lepszej jakości. 

Jakość wykonania ok, spalanie trochę gorzej (chociaż zależy kto czego potrzebuje). Cena za 

wysoka. Jest to dobry produkt na długie spokojne palenie w zimowe noce.
Jakość dostateczna, cena atrakcyjna. 

Czy warto kupić ten brykiet?
Według mnie tak, ale w promocyjnej cenie. Brykiet na początku trochę zawiódł mnie 

jakością i tym, że kostki łatwo kruszyły się w rękach, ale nadrobił to łatwym rozpalaniem, 

długim czasem palenia i sporą ilością ciepła, które z jednej paczki uzyskałem. 

Absolutnie nie. Ja kupiłem 3 opakowania i teraz już wiem, że o dwa za dużo. No cóż, 

gdzieś tam między porządnymi kostkami brykietu poupycham ten syf i postaram się 

go spalić. Ale nigdy więcej go już nie kupię. 

Zdecydowanie warto. Jest to produkt, który w tej postacji i zachowując taką jakość 

powinien sprawdzić się w każdym kominku. Jeśli na następną zimę będę chciał 

zgromadzić paliwo do kominka, będzie to pierwszy produkt, po jaki sięgnę. To 

pierwszy brykiet, który poza niewielką wpadką z opakowaniem, zasługuje na 10 

puktów w ocenie jakości. Daję 9, bo opakowanie mogłoby być szczelne, ale jeśli 

chodzi o walory grzewcze i jakość palenia się tego brykietu, to bez obaw mogę dać 

mu najwyższą notę.

Mimo dość wysokiej ceny warto. Oszczędzimy na płynach do czyszczenia szyby 

kominka, szybko i efektywnie ogrzejemy dom, będziemy cieszyć oko radośnie 

skaczącymi po płonących kostkach płomieniami. Daję ocenę 8 bo w opakowaniu 

znajdziesz sporo luźnych, ukruszonych trocin a kostki podczas procesu spalania 

puchną i rozpadają się. Mimo tego ten brykiet zaliczam do ścisłego grona 

produktów, które z czystym sumieniem mogę polecić każdemu.

Do ciągłego palenia w kominku nie warto. Szybko się wypala, brudzi szybę, nie 

generuje tyle ciepła ile powinien.

Ja mógłbym kupić ten brykiet tylko, gdyby nic innego nie było w mroźną zimę albo 

kiedy miałbym dom w górach, jechałbym do niego na weeknd zimowy i 

potrzebowałbym kilka paczek do ogrzania domu w weekend. Wtedy palę "na 

maksa" cały weekend i gdybym nie miał wyjścia, to zabrałbym ze sobą to 

kominkowe paliwo. Na chwilę obecną omijam go z daleka.

Zdecydowanie warto. Wysoka jakość, wysoka wartość opałowa, niska wilgotność i czystość 

kominka to zalety tego brykietu. Jest to produkt, który na pewno jeszcze nie raz kupię jako 

paliwo do mojego kominka. To produkt, który bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Ocena 9 na 10 

wynika z problemów z rozpaleniem tego brykietu.

Warto. Na początku oceniłem brykiet Infinitum po okładce i założyłem sobie, że będzie do bani. 

Moje załozenia legły w gruzach, bo to paliwo koinkowe jest wysokiej jakości. Dobrze 

zapakowane, dobrze wykonane, dobrze spalające się. Jeśli masz blisko Auchan i chcesz kupić 

dobry brykiet kominkowy to sprawdź, czy w twoim markecie jest od dostępny. Jeśli tak, możesz 

kupować bez zastanowienia.

Odpowiem dyplomatycznie. Jeśli nie ma w pobliżu niczego lepszego i jeśli nie kupujemy całej 

palety tego brykietu, to możemy się na niego zdecydować. Bo jak się już rozkręci, to grzeje. Ale 

jest drogi. Ja osobiście więcej go nie kupię, ale nie mogę powiedzieć, że nikt ma go nie 

kupować, bo jako paliwo kominkowe jest przeciętny, tylko że ma za wysoką cenę. Gdyby 

kosztował około 6 zł to byłaby to całkiem rozsądna propozycja. 

Jeśli patrzyć przez pryzmat jakości, warto bo jest to produkt z gónej półki. 

Jeśli patrzyć przez portfel, nie warto. Podobnej jakości brykiet można kupić znacznie taniej.

Patrząc na jakość: TAK

Patrząc na cenę: TAK

Obok tego brykietu nie można przejść obojętnie, warto go kupić, sprawdzić w swoim kominku i 

palić nim na co dzień.

Patrząc na jakość: NIE

Patrząc na cenę: Twoja decyzja

JA tego brykietu już więcej nie kupię, szkoda pieniędzy.

Patrząc na jakość: TAK

Patrząc na cenę: Twoja decyzja, bo kosztuje sporo, aczkolwiek są i droższe propozycje.

Gdyby był w promocji, w cenie około 6 zł, to zapewne kupiłbym kilka paczek na mroźne noce. 

Jeśli komuś nie przeszkadza brudna szyba, dużo popiołu i brudny kominek to może kupić ten 

brykiet, bo jego cena jest atrakcyjna. Ja po spaleniu dwóch opakowań, więcej, świadomie nie 

kupię tego brykietu. Cena owszem jest atrakcyjna, ale czyszczenie kominka i mała ilosć ciepła 

skutecznie mnie zniechęca. 

Autor bloga i zestawienia Marek Mika Marek Mika Marek Mika Marek Mika Marek Mika Marek Mika
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Producent A.U.H. ZGODA DĄBEX Józef Nowak i Wspólnicy Sp. J. "K A B U S" S.C. Firma GOLBA Firma GOLBA Jawor-Parkiet

Adres strony producenta www.ekozgoda.eu http://www.parkietydabex.pl/pl/ http://www.kabus.pl/ b/d b/d http://jawor-parkiet.pl/

Rodzaj opakowania Worek foliowy Folia termokurczliwa Worek foliowy Worek foliowy Worek foliowy Worek foliowy

Waga opakowania deklarowana przez producenta [kg] b/d 6 kg 10 kg 10 kg 10 kg 10,5 kg

Waga opakowania zmierzona [kg] 10,00 6,2 10,7 10,4 10,4 10,5

Cena zakupu (za jedno opakowanie) [zł] 7,99 zł 5,98 zł 6,50 zł 6,80 zł 5,70 zł 7,99 zł

Cena za tonę brykietu [zł] 799,00 zł 998,66 zł 650,00 zł 680,00 zł 570,00 zł 799,00 zł

Ilość kostek brykietu 12 5 12 12 12 12

Cena jednej kostki brykietu 0,67 zł 1,20 zł 0,54 zł 0,57 zł 0,48 zł 0,67 zł

Miejsce zakupu brykietu Jula Gliwice Castorama Bezpośrednio u producenta Bezpośrednio u dystrybutora Bezpośrednio u dystrybutora Bespośrednio u producenta

Materiał z którego zrobiony jest brykiet (według producenta).

Informacja ze strony producenta:

Jest to najbardziej ekologiczne paliwo opałowe będące regularnym sprasowanym 

blokiem materiału sypkiego i opcjonalnie lepiszcza. Jako materiał opałowy, wykonywany 

jest z mieszanki różnych palnych składników, którym w naszym przypadku jest torf. 

Brykiety mogą mieć kształt odłamków o przekroju kołowym lub prostokątnym.

Wysokiej jakości wióry drewna liściastego 100% [głównie dębowe] Trociny drewna bukowego Trociny drzew liściastych Trociny drzew liściastych Około 90% trocin dębu i jesionu

Około 10% trocin drewna iglastego

Wartość opałowa deklarowana przez producenta 17  MJ/kg 17 500-19 500 kJ/kg b/d b/d b/d 18 824 KJ/kg

Typ brykietu Brykiet Drzewny "RUF" Brykiet walec Brykiet drzewny RUF Brykiet drzewny RUF Brykiet drzewny "Mini RUF" Brykiet drzewny "RUF"

Wymiary kostki [cm] Kostki są regularne, wszystkie mają takie same wymiary

6,5 cm x 15,5 cm x 10 cm
średnica 7,9 cm, średnia długość 24 cm Średnie wymiary kostek to 10 cm x 6,4 cm x 15,5 cm Średnie wymiary kostek to 9,5 cm x 6,5 cm x 15,5 cm Średnie wymiary kostek to 7,5 cm  x 13,7 cm x 5 cm Zmierzone wymiary kostek to 10 cm  x 6,5 cm x 15,5 cm oraz 9 cm x 6,5 cm x 15,5 cm

Objętość kostki [m3] 0,0010075 0,00148836 0,000992 0,000957125 0,00051375 0,000957125

Waga kostki [kg] 0,83 1,24 0,892 0,867 0,867 0,875

Gęstość kostki(m3/kg) 0,00121 0,00120029 0,001112523 0,001104375 0,000592788 0,001093857

Wygląd kostki, ogólne wrażenie
Ogólne wrażenie przeciętne. Kostki brykietu są jednakowe, ale łatwo jest je ukruszyć. Są 

zrobione z torcin, w których widoczne są większe kawałki drewna. Mają jasny kolor więc 

prawdopodobnie nie zawierają trocin z kory albo jest ich bardzo mało. 

Walce są bardzo mocno sprasowane. Składają się z drobnych trocin. Ze względu na 

ich kształt dość łatwo można je połamać na mniejsze kawałki. Pachną drewnem. 

Zewnętrzna powierzchnia walców jest błyszcząca i żal jest dokładać je do kominka.

Kostki są mocno sprasowane. Nie kruszą się, nie można ich połamać w rękach. W 

kostkach są drobne trociny ale widać też większe kawałki drewna. Nie wpływa to na 

jakość brykietu. Kostki są jasne, nie ma w nich trocin z kory. 

Kostki są mocno sprasowane. Nie kruszą się, nie można ich połamać w rękach. W 

kostkach są drobne trociny i pył drzewny. Brak w nim kory i innego świństwa. W 

opakowaniu jest bardzo mało luźnych trocin. To naprawdę dobry produkt.

To już nie to samo co oferowany przez firmę Golba, RUF. Ten brykiet jest gorzej 

sprasowany. Kostki są lekkie, mniej zbite, bardziej się kruszą, są zrobione z trocin o 

grubszej frakcji. Ale nie ma w nim śmieci, trocin z kory ani innego, bliżej 

nieokreślonego wypełniacza. Prawdopodobnie jest wykonany z trocin drzew 

liściastych, przynajmniej tak pachnie.

Kostki twarde, "jak beton", mocno sprasowane, wykonane z pyłu drzewnego i drobnych trocin. 

Jasny kolor dobrze rokuje, brak w nich śmieci i kory. Brykiet wykonany z drzew liściastych.

Wilgotność brykietu deklarowana przez producenta [%] 10% b/d 6-8 % b/d b/d 7%

Wilgotność brykietu zmierzona wilgotnościomierzem [%] ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5% ≤ 5%

Zawartość popiołu deklarowana przez producenta [%] 1,60% ok. 1,04 wagi - % b/d b/d b/d 0,31%

Czy brykiet łatwo się rozpala? Tak, wystarczyła kostka rozpałki i brykiet rozpalił się bez problemów. Brykiet bardzo łatwo się rozpala. Wystarczy jedna kostka rozpałki do grilla. Dobry, suchy brykiet, który łatwo i szybko się rozpala. Dobry, suchy brykiet, który łatwo i szybko się rozpala. Dobry, suchy brykiet, który łatwo i szybko się rozpala. Z tym jest problem. Brykiet PDJ ciężko jest rozpalić. Szybko zajmuje się ogniem, ale rozpalenie 

go trwa długo.

Czas palenia się brykietu z całego opakowania [h] Co najmniej 3,5 h Około 3 godzin. Co najmniej 4 godziny Co najmniej 3,5 godziny Co najmniej 3 godziny Co najmniej 4,5 godziny 

Jakość palenia się brykietu Brykiet palił się wolno, spokojnie i długo. Nawet otwarcie dopływu powietrza na 

maksimum nie spowodowało mocnego rozpalenia się kostek. 

Maxi Brik szybko się rozpala. Pod wpływem wysokiej temperatury walce rozpadają 

się na mniejsze plasterki. Po kilkunastu minutach od rozpalenia można spokojnie 

przymknąć dopływ powietrza do kominka i cieszyć się ciepłem przez kilka godzin

Brykiet KABUS szybko się rozpala. Pali się wolno, jednostajnie. Po kilkudziesięciu 

minutach można, ale nie trzeba, przymknąć dopływ powietrza do kominka. Brykiet 

nie brudzi szyby kominka i generuje sporo ciepła.

Brykiet czysty, dobrze się rozpala, płonie powoli, nieśmiało niebiesko-żółtym 

płomieniem. Nie brudzi kominka, daje dużo ciepła.

Brykiet czysty, dobrze się rozpala i znika w płomieniach trochę szybciej niż RUF. 

Wynika to zapewne ze słabszego sprasowania kostek. Nie brudzi kominka, daje 

dużo ciepła. Pozostaje po nim dużo ciepła, czysta szyba, czysty kominek i niewiele 

popiołu. Czy trzeba czegoś więcej?

Brykiet PDJ pali się wolno, nie brudzi kominka, spokojnie oddaje ciepło. Kostki RUF-a dość 

mocno się odkształcają. Jest dobrym paliwem do kominka, zwłaszcza na zimowe, mroźne noce. 

Pozostaje po nim niewiele popiołu. 

Jakość brykietu (moja osobista ocena, skala 1-10), gdzie 1 to 

ocena najniższa, 10 najwyższa.
5 8 8 9 8 8

Stosunek jakości do ceny
Cena jednego opakowania to 7,99 zł. Za 1000 kg trzeba zapłacić 799 zł. Jak za brykiet, 

który łatwo się rozpala, ale pali się spokojnie, długo i niezbyt intensywnie to trochę 

wysoka cena. 

Cena jednego opakowania 6 kg to 5,98. Tona tego brykietu kosztuje prawie 1000 zł . 

Jak dla mnie to dużo. Brykiet jest produktem wysokiej jakości, ale jak dla mnie jest 

za drogi do codziennego palenia nim w kominku

Cena brykietu jest przeciętna. Przy zakupie pełnej palety 1000 kg jest bardziej 

atrakcyjna. Jakość więcej niż dobra. Jeśli producent byłby bliżej mojego miejsca 

zamieszkania, to prawdopodobnie kupiłbym ten brykiet

Brykiet kosztuje 670 zł za tonę, z transportem pod drzwi w okolicach Krakowa a przy 

większych ilościach, po uzgodnieniu z dostawcą nawet na śląsku. Wart swojej ceny. 

W chłodniejsze dni będzie z niego pożytek.

Brykiet kosztuje 570 zł za tonę, z transportem pod drzwi w okolicach Krakowa a przy 

większych ilościach, po uzgodnieniu z dostawcą nawet na śląsku. Wart swojej ceny. 

W chłodniejsze dni będzie z niego pożytek, ale będzie trzeba więcej go spalić i 

częściej dokładać. Szybko rozgrzewa kominek i dom.

Cena w markecie to 799 zł za tonę. To niemało, ale warto. W zimowe, mroźne i śnieżne dni i 

noce będziemy mogli spokojnie ogrzać dom. Nie będzie trzeba zbyt często dokładać paliwa do 

paleniska. 

Czy warto kupić ten brykiet?

Moim zdaniem jeśli ktoś ma w pobliżu market Jula i nie potrzebuje zbyt dużej ilości 

brykietu to tak. Pali się wolno, spokojnie, ale brudzi trochę kominek i szybę. Powoli 

uwalnia niezbyt obfite porcje ciepła. Nie jest źle ale mogło by być lepiej. Gdybym nie 

miał innych możliwości, to bym go kupił. 

Jeśli patrzymy na jakość brykietu, to jak najbardziej. Jeśli chodzi nam o jak 

najniższe koszty ogrzewania domu, to trzeba się zastanowić. Na pewno warto kupić 

kilka opakowań do okazyjnego dokładania oraz jako dekorację przed kominkiem.

Patrząc przez pryzmat jakości : TAK

Licząc pieniądze: TAK ale tylko pełne palety

Warto, choć nie jest najtańszy. Cena jest adekwatna do jakości. Czasem warto 

zapłacić trochę więcej za opał wysokiej jakości, który nie brudzi kominka i szyby, 

daje dużo ciepła i prawie nie zostawia popiołu. 

Cena jest adekwatna do jakości. Kosztuje mniej niż RUF ale też szybciej się spala. 

Jest czysty, trochę bardziej się kruszy, ale daje dużo ciepła. Zostawia czysty 

kominek, czystą szybę i ciepło w domu. W nocy ognia zbyt długo nie podtrzyma ale w 

mroźne dni paląc tym brykietem na pewno nie zmarzniemy. 

Brykiet PDJ jak najbardziej mogę polecić. Proponuję tylko rozpalać w kominku tak, że na spód 

paleniska położymy ten brykiet a na górę, jako rozpałkę, coś innego, co szybciej się rozpali, np.. 

PiniKay. Wtedy nie będziemy się irytować tym, że w kominku długo się rozpala a dom wolno 

nagrzewa. 
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