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ACCEDIFUOCO CUBETTI
CUBULEŢE PT. APRINDEREA FOCULUI
* PRACTIC * UŞOR * SIGUR * ECONOMIC

FALÕ Cubuleţe de Aprindere a Focului de la
SARATOGA constituie sistemul practic, uşor, sigur şi
economic de aprindere a focului în şeminee, sobe cu
lemne şi grătare.
Fiecare cubuleţ arde în mod eficient timp de câteva
minute permiţând aprinderea lemnului şi a
cărbunelui, fără a fi necesare alte intervenţii.
Descriere

Conţinut

Cod produs

Cutie

40 cubuleţe

81.006.001

Ambalaj
buc
24

Cod EAN
8 005860 810068

falõ

ACCENDIFUOCO TAVOLETTE
APRINDEREA FOCULUI - TABLETE
* RAPID * EFICACE * INODOR

FALÕ Tablete de Aprindere a Focului este un produs
solid pe bază de rumeguş de pin comprimat şi ceară
de parafină de cea mai bună calitate.
Tabletele sunt inodore, nu produc fum, se pot mânui
foarte uşor cu mâinile, sunt durabile deoarece nu
conţin substanţe volatile.
Descriere

Conţinut

Cod produs

Cutie

24 tablete

81.010.001

Ambalare
buc
24

Cod EAN

8 005860 810105

falõ

ACCENDIFUOCO LIQUIDO
LICHID PT. APRINDEREA FOCULUI
 INODOR * NEFUMIGEN


FALÕ Lichid de Aprindere a Focului este un produs
pentru aprinderea cărbunilor şi lemnelor cu uşurinţă,
rapiditate şi în siguranţă.
Când arde, nu produce fum şi nu produce mirosuri
neplăcute în timpul gătirii mâncărurilor.
Descriere

Conţinut

Cod produs

Flacon

1000 ml

81.005.001

Ambalare
buc
12

Cod EAN
8 005860 810051
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ACCENDIGRILL
BASTONCINO ECOLOGICO
APRINDERE FOC PENTRU GRĂTAR
BASTONAŞ ECOLOGIC
* INODOR * NU PRODUCE FUM

FALÕ APRINDERE FOC PENTRU GRĂTAR Bastonaş
Ecologic este un produs pe bază de substanţe
lemnoase şi parafină de calitate.
Este modul cel mai sigur de aprindere comodă a
lemnului, cărbunelui fără nici un risc. Practic de folosit
în şemineu, la grătar, în sobe sau pentru focuri în aer
liber. Când arde APRINDERE FOC PENTRU
GRĂTAR - Bastonaş Ecologic nu produce fum şi nici
mirosuri neplăcute pe durata pregătirii mâncărurilor.

Descriere

Conţinut

Cutie
in 100 buc
Display - Box

Cod
produs
81.011.001

58 cm (L) x39cm(I)x42cm(G)
Ambalare Cod EAN
buc
22
8 005860 810112

falõ

PRONTA BRACE
JAR GATA
* GATA ÎN 30 DE MINUTE

FALÕ JAR GATA de la SARATOGA este un produs
pe bază de granule de cărbune vegetal pentru grătar.
Cu o simplă flamă, în câteva minute se obţine un jar
foarte bun care durează 2 ore, fără să vă mai murdăriţi
pe mâini.
Nu e nevoie să utilizaţi nici lichide şi nici tablete
pentru aprinderea focului.
Prezentare: pachet cu o singură doză pentru patru
persoane, perfect pentru micile grătare sau pentru
iarbă verde.
Uşor de transportat, ocupând puţin loc.
Ideal pentru timpul liber şi pentru cei care nu au
foarte mare îndemânare în pregătirea grătarului şi a
focului.
Descriere

Conţinut

Cod produs

Săculeţ

1,5 kg

81.055.001

Ambalare
buc
12

Cod EAN
8 005860 810556
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CEPPO CANADESE
TRUNCHI CANADIAN
DOUĂ ORE DE ARDERE CURATĂ

se aprinde doar cu un chibrit
arderea cea mai curată dintre toate lemnele
obişnuite
 fără rezerve de lemne în casă
Alternativa rapidă, sigură şi curată la tradiţionalele
lemne pentru ars. Facilitează aprinderea focului în
şemineu: este suficient un singur chibrit pentru a
aprinde foarte rapid trunchiul şi pentru obţinerea în
câteva momente a unui foc vioi, curat şi plăcut care
durează 2 ore. Evitaţi toate problemele de stocare a
lemnelor în casă precum şi mizeria.
Testele efectuate, au arătat faptul că FALÕ -Trunchi
Canadian produce mai puţin fum vizibil şi eliberează
o cantitate minoră de oxid de carbon în comparaţie cu
lemnul obişnuit, reducând depozitarea catranului şi a
funinginii pe horn.



Descriere

Conţinut

Cod produs

Trunchi mic

1100 gr

81.050.004

Ambalare
buc
12

Trunchi XXL

1360 gr

81.051.002

6

Cod EAN

8 005860 997431
8 005860 810501
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CEPPO PULISCICAMINO
TRUNCHI PENTRU CURĂŢAREA
HORNULUI
* CURAT ŞI SIGUR * FĂRĂ SULF

 Curăţă hornurile afumate
 Îmbunătăţeşte combustia
 Previne riscurile incendiilor
Folosit în mod regulat pentru curăţarea hornurilor
afumate, previne înfundarea cauzată de funinginea
care se depozitează şi care formează cruste de catran
diminuând tirajul hornului şi creând o situaţie de
pericol. Se aprinde ca un trunchi normal: elementele
minerale active conţinute de acesta se răspândesc pe
pereţii interni ai hornului determinând înmuierea şi
dizolvarea crustelor de catran existente.
Trunchiul pentru Curăţarea Hornului nu conţine sulf,
substanţe inflamabile şi poluante
Descriere

Conţinut

Cod produs

Ambalare
buc

Cod EAN

Trunchi

1300 gr

81.040.001

8

8 005860 810402

falõ

PULISCI VETRO
SOLUŢIE CURĂŢARE STICLĂ
*PRACTIC * RAPID * EFICACE

Îndepărtează funinginea şi petele de mizerie
FALÕ Curăţă Sticla de la SARATOGA este produsul
specific pentru îndepărtarea depunerilor de funingine
şi pentru a conferi luciu sticlei uşiţei de închidere a
şemineelor şi sobelor. Ideală pentru curăţarea zilnică,
conferă strălucire cu mare uşurinţă: acţionează rapid
acolo unde detergenţii normali folosiţi în casă sunt
ineficienţi, fără a afecta alte componente ale
şemineului.
Descriere

Conţinut

Cod produs

Pulverizator

500 ml

81.030.001

Ambalare
buc
6

Cod EAN

8 005860 810303

falõ

SOLUŢIE CURĂŢARE GRILL&GRĂTAR

* RAPID * EFICACE
Îndepărtează crustele dintr-o simplă ştergere
Este detergentul special dezvoltat pentru a îndepărta
cu uşurinţă resturile de grăsimi, cenuşă şi alimente
care se depun în timpul gătirii şi eventualelor resturi
carbonizate datorită căldurii. Crustele cele mai
rezistente şi stratificate vor fi eliminate printr-o
singură ştergere sau printr-o după uşoară. Conferă
luciu oţelului pentru frigărui şi grătarelor, fiind ideal
pentru cuptoare, aragazuri şi tăblii pentru copt.
Descriere

Conţinut

Cod produs

Pulverizator

500 ml

81.033.001

Ambalare
buc
6

Cod EAN

8 005860 810334

falõ

SCHIUMA ESTINGUENTE
SPUMĂ EXTINCTOARE

* RAPIDĂ * EFICACE
În câteva minute sufocă flăcările ce sunt pe cale să ia
amploare
Este utilizat pentru stingerea focurilor mici din casă,
birou, maşină, camping, etc. Foarte eficace pentru
materialele solide cum ar fi lemnul, materialele din
carton, ţesuturi pentru decoraţiuni, lemn pentru ars,
etc. Aplicat la baza flăcărilor de la o distanţă apropiată
le sufocă instantaneu fără a deteriora materialele pe
care este aplicat. Nu se scurge, nu pătează, nu
decojeşte vopseaua, etc.
Descriere
Tub in Display
-Box

Conţinut

Cod produs

Ambalare
buc

Cod EAN

500 ml

81.060.001

6

8 005860 810600

falõ

MASTICE SIGILLANTE REFRATTARIO
MASTIC SIGILANT REFRACTAR
*CUPTOARE
* SOBE
* CAZANE
* ŞEMINEE

Pentru etanşările expuse flăcărilor directe până la
1200 C0
FALÕ Lipici Sigilant Refractar este un produs ideal
pentru etanşarea crăpăturilor, fisurilor şi pentru
îmbinări pe cărămidă, ciment şi metale, chiar şi în
prezenţa flăcărilor directe, până la 1200 0C
Culoare albă.
Descriere

Conţinut

Cod produs

Cod EAN

Tubuleţ în
Blister

Ambalare
buc

50 ml

81.035.001

12

8 005860 810358

falõ

SPRAY TEMPERATURI RIDICATE
*CUPTOARE
* SOBE
* CAZANE
* HORNURI

* Rezistent la temperaturi de până la 350 C0
FALÕ Spray Email Temperaturi Ridicate este un Email
cu o calitate foarte bună, pe bază de răşini modificate
cu silicon, care permite reînnoirea tuturor suprafeţelor
care în mod obişnuit sunt supuse unor temperaturi
foarte mari.
Disponibil în culorile negru, maro şi alb.
Conţinut

Cod produs

Ambalare
buc

Cod EAN

Tub ALB

400 ml

81.038.001

6

8 005860 881549

Tub NEGRU

400 ml

81.038.002

6

8 005860 997103

Tub MARO

400 ml

81.038.003

6

8 005860 997141

Descriere

