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Heel veel warmte

Heel weinig as

 Perfect stapelbaar

Propere verbranding

Hoe worden onze 
briketten gemaakt?
Bekijk het filmpje op
www.ecopower.be
 briketten
 bezoek onze fabriek

De kracht van

Ecopower
Ecopower cvba
Posthoflei 3/3 - 2600 Berchem
T 03 287 37 79
info@ecopower.be | www.ecopower.be

Wij zijn een coöperatie  
die investeert in  
projecten voor 
hernieuwbare energie. 

Wie is Ecopower?

Samen investeren
in hernieuwbare energie 

Ecopower cvba

Wij produceren 
vandaag energie uit: 

zon

biomassa 

  water-
kracht

windOns bedrijf staat voor het 
maatschappelijk verhaal  
van rationeel energieverbruik  
en hernieuwbare energie, 
met als uiteindelijk doel  
100% hernieuwbare energie.

Ecopower telt vandaag 
50.000 coöperanten die  
elk voor een stukje eigenaar 
zijn van de energieproductie. 

Zon, wind en water 
produceren groene 
elektriciteit. En onze 
fabriek in Limburg  
zet biomassa om in  
groene warmte in de  
vorm van houtpellets.

rein
logo kader



Kiezen voor 
briketten van 

Ecopower

Onze briketten zijn simpelweg beter dan brandhout
Elke briket bevat 10kWh warmte. Vaak volstaat één  
enkele briket per laadbeurt van de kachel of cassette.  
U doet dus heel lang met de Ecopower-briketten.  
U vervangt drie palletten brandhout door één  
pallet briketten!

Voordelen voor het milieu
Briketten geven een betere verbranding dan brandhout en  
zorgen daarom voor heel wat minder uitstoot.

Lokale productie
Wij maken onze briketten enkel uit lokaal 
hout. Dat hout komt uit de bossen binnen 
een straal van 150 km van onze fabriek. 
Zo weet u zeker dat er geen tonnen CO2 
uitgestoten worden door het transport  
en dat u een echt lokaal product koopt.

Briketten verbranden geeft minder uitstoot

Hoger  
rendement

De Ecopower-briket is  
makkelijk in gebruik, proper,  

efficiënt en heeft een  
aantrekkelijke, stabiele prijs. 

Ze kan brandhout perfect  
vervangen of aanvullen. U zult het  

gebruiksgemak en de massa- 
warmte van de Ecopower-briketten  

snel weten te waarderen!

Weinig afval
Onze briketten zijn gemaakt uit 
droog hout met weinig schors en 
leveren daardoor weinig asrest.

Briketten zijn makkelijk stapelbaar
De briketten zijn heel compact en nemen weinig plaats 
in. De verpakking per vijf maakt ze makkelijk te hanteren 
en perfect stapelbaar. Ze zijn ook proper: als de stapel 
opgebruikt is, blijft er geen stof of schors achter.  
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