
Η εταιρία  TAI ABEE ιδρύθηκε το 1989 και μέχρι σήμερα, είναι μια διαρκώς αναπτυσσόμενη ανώνυμη Ελληνική εταιρία 
με σταθερούς ρυθμούς ανάπτυξης, αυτόνομη, με δικό της δίκτυο πωλήσεων, το οποίο επεκτείνεται σε Ελλάδα, Κύπρο 
και κάποιες χώρες του εξωτερικού. 
Στόχος της ΤΑΙ ΑΒΕΕ, είναι η διατήρηση της άριστης ποιότητας των προϊόντων της σε σχέση πάντα με την καλύτερη 
δυνατή τιμή προσφοράς στον καταναλωτή. Γι' αυτό και όλη η γκάμα των non-food προϊόντων της διαθέτει CE  
και πληροί όλες τις προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας.

ΚΕΡΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΣΗΣ Για όποιον ξέρει τι zητάει
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ΚΕΡΙΑ
ΑΦΙΕΡΩΣΗΣ

Η εταιρία ΤΑΙ ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στον χώρο των κεριών 
αφιέρωσης τα τελευταία 8 χρόνια τα οποία προέρχονται από 
premium ποιότητα παραφίνης και αναγράφουν τις ημέρες καύσης, 
δίνοντας έτσι στον καταναλωτή μια γκάμα επιλογών, αναλόγως 
με τη χρήση τους.

ΚΕΡΙΆ ΆΦΙΕΡΩΣΗΣ
Τα κεριά-καντήλια αφιέρωσης κατασκευάζονται από 100%
Α' ποιότητας παραφίνη και έχουν εξαιρετικής ποιότητας φιτίλι.
Τηρούν απόλυτα τις προδιαγραφές των ημερών καύσης  
που αναγράφουν στην ετικέτα τους.

ΆΝΤΙΆΝΕΜΙΚΟ ΚΕΡΙ-ΚΆΝΤΗΛΙ ΆΦΙΕΡΩΣΗΣ | ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΜΜΑ

Σε ειδικό ανθεκτικό και μη φλεγόμενο πλαστικό δοχείο που παρέχει 
έξτρα προφύλαξη από την βροχή και τον αέρα.

Κατάλληλο και για εξωτερικούς χώρους.

Κυκλοφορεί σε 3 διαφορετικά μεγέθη αναλογα με τη διάρκεια
των ημερών καύσης (4-6-8 ημερων).

ΆΝΤΙΆΝΕΜΙΚΟ ΚΕΡI-ΚΆΝΤΗΛΙ ΆΦΙΕΡΩΣΗΣ | ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ

Mε διπλό κάλυμμα, που παρέχει έξτρα προφύλαξη από την βροχή 
και τον αέρα. Σε ειδικό ανθεκτικό και μη φλεγόμενο πλαστικό δοχείο. 

Κατάλληλο και για εξωτερικούς χώρους. 

Κυκλοφορεί σε 3 διαφορετικά μεγέθη αναλογα με τη διάρκεια
των ημερών καύσης (4-6-8 ημερων).
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8 ΗΜΕΡΩΝ •
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