
ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

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.

Για όποιον ξέρει τι zητάει
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ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
Τηρούν όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, με αθόρυβο 
καυστήρα και ενσωματωμένο σταθερό και ασφαλές σχαράκι.

ΚΙΒΩΤΙΟ 

6 ΤΜΧ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 ΤΜΧ

ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΉ ΒΑΣΉ (MAT)

Tηρεί όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ασφαλείας, με αθόρυβο καυστήρα 
και ενσωματωμένο σταθερό και ασφαλές σχαράκι. Διαθέτει σφραγίδα 
ποιότητας CE. Διατίθεται σε 3 χρώματα μαύρο, εκρού και γαλάζιο.

TAI GAS ΦΙΑΛΙΔΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΒΟΥΤΑΝΙΟΥ

Τύπου 200, κατάλληλα για όλα τα καμινέτα του ίδιου τύπου και λάμπες.  
Με ενσωματωμένο εσωτερικό περιοριστή διαρροής (Stop Gas System)  
και πλήρως εναρμονισμένο και σύμφωνο με το νέο πρότυπο ασφάλειας 
EN417: 2012 και πιστοποιήσεις ISO 9001 - ISO 1400, TUV.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 ΣΕΤ + 1 ΦΙΑΛΙΔΙΟ* ΔΩΡΟ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 ΤΜΧ

ΚΙΒΩΤΙΟ

6 ΤΜΧ

ΚΙΒΩΤΙΟ

12 ΤΜΧ

ΚΑΜΙΝΕΤΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 450γρ. kitchen stories 

Tο μοναδικό ΚΑΜΙΝΕΤΟ ασφαλείας με πολύ στέρεη  μαύρη «designed» 
σχάρα για απόλυτη στήριξη.

ΦΙΑΛΙΔΙΟ* ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 450γρ. kitchen stories 

Mε υγραερίο Βουτανίου για ισχυρή καύση με ασφαλεια  
και διάρκεια φλόγας.

*To φιαλίδιο είναι κατάλληλο μόνο για συσκευές απευθείας πίεσης 
βουτανίου τύπου Universal G TAI GAS “kitchen stores” ή άλλες  
συσκευές που ανταποκρίνονται στο πρότυπο ΕΝ 521 -και όλες  
τις συσκευές με βιδωτή βαλβίδα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

190γρ

500γρ

ΚΙΒΩΤΙΟ

48 ΤΜΧ

12 ΤΜΧ


