Všechny uvedené výrobky jsou z čistě přírodních materiálů a jejich použití je určeno
především do přírody, vyjma
u,
který je určen pro funkční krby a kamna.
Je nepřípustné zapalovat
, nebo
v místnostech, stanech, nebo
na místech, kde není bezpečné rozdělávat
otevřený oheň.
Před použitím je třeba odstranit ochranný
obal, který prosím nenechávejte v dosahu
malých dětí ani v přírodě, ale odevzdejte
ho přes žluté kontejnery k recyklaci, nebo
ho zlikvidujte s domovním odpadem.
Vedle krásného ohně, produkují tyto výrobky kouř a popel, které mohou vyvolat
nepříznivé reakce u citlivějších osob.

zapálení
ekologického
podpalo-

rozhoření
podpalovače
a vložení
do komory
u
je speciálně prořezaný
špalek suchého dřeva s podpalovačem, který vám umožní i za
nepříznivých podmínek užít si krás

Vyrábí a dodává:

živého ohně, a to v létě, v zimě,
na zahradě, chatě či pikniku,
třeba i včetně opékání.

» Lužická 18, 120 00 Praha 2
» tel: 224 250 214
» fax: 233 322 609
» praha@eko-kominy.cz

využití kvalitního ohně
u od
30 do 60 min.
dle průměru

je natolik
bezpečný, že
ho pod dohledem zvládnou
používat i děti
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foceno pod dohledem dospělé osoby, kdy se děti bezpečně seznámili se základním živlem

vače mimo
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zapalte
ekologický
podpalovač
mimo

vložte
podpalovač
do středu
u
je speciálně upravený špalek

je masivní špalek olšového dřeva

s dřevěným uhlím a ekologickým podpalo-

s výbornou konstrukcí přirozeného tahu, který

vačem, který využívá k roztopení přirozený

vynikne v dobře postaveném krbu, nebo krbo-

tah. Jde vlastně o dřevěný gril na jedno

vých kamnech. Je dodáván včetně ekologické-

použití, který využijete třeba na výletě, do-

ho podpalovače a usnadní méně zkušeným jeho

volené, či dokonce na barbecue párty. Při

naložení a roztopení, nebo zajistí přirozený oheň

využití jednorázových grilovacích tácků vás

na určitou dobu, který budete chtít u krbu strávit

zbaví nepříjemného čistění.

s přáteli, nebo si opéct něco dobrého na rožni.

a nechejte jej
v krbu rozhořet

plně
hoří dle jeho
průměru cca 30
až 60 minut

u lze
využít pro roztopení krbu, anebo
ho stačí díky jeho
konstrukci nechat
zcela vyhořet.
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