
ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑΤΑ
& KΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 
ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ

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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ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΒΑΡΟΣ/ΚΟΥΤΙ

1x250γρ 16 ΤΜΧ 250γρ

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ
Κατάλληλο για κάθε εστία, καμινάδα τζακιού (απλού ή ενεργειακού) και  
το μπουρί της ξυλόσομπας. Χρησιμοποιώντας το προιόν  1-2 φορές το μήνα, 
κρατάμε καθαρά τα τοιχώματα του τζακιού.
Εφαρμόζεται ως εξής: α) για την καμινάδα του τζακιού ή το μπουρί της ξυλόσομπας: 
σε πολύ δυνατή φωτιά, ρίχνουμε το προϊόν (με το κουτί του) στο κέντρο της εστίας. 
Χρησιμοποιώντας το προϊόν 1-2 φορές το μήνα, κρατάμε καθαρή την καμινάδα  
και το μπουρί από καπνίλες-λίπη και δεν τα αφήνουμε να βουλώσουν.  
β) για τα τοιχώματα του τζακιού: σε πολύ δυνατή φωτιά, ανοίγουμε τα ξύλα  
που καίνε κατά μήκος των τοιχωμάτων του τζακιού και διασπέιρουμε  
το περιεχόμενο της σακούλας κατά μήκος των φλεγόμενων ξύλων. 

ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑΤΑ
Κύβοι προσανάμματος για το τζάκι, το barbeque, κλπ. 
Απλά στη χρήση, με διάρκεια καύσης 10-11 λεπτά. Ετοιμάστε μια βάση 
από ξύλα, κάρβουνα ή στάχτες και τοποθετήστε πάνω της έναν  
ή περισσότερους κύβους. Καλύψτε τους κύβους με μικρότερα κομμάτια 
ξύλου ή κάρβουνου. Ανάψτε τους κύβους και περιμένετε ένα λεπτό
πριν προσθέσετε από πάνω τα υπόλοιπα ξύλα ή κάρβουνα.

ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑΤΑ
& KΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 

ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ

Σχεδόν άοσμοι, κύβοι προσανάμματος για το τζάκι, το barbeque, κλπ. 
Kάθε κύβος εμποτίζεται με 80% κηροζίνη.

100% οικολογικοί κύβοι ( διαθέτουν πιστοποιητικό φορέα της Ε.Ε.). 
Αποτελούνται κατά από 45% φυσικό ξύλο 55% άοσμη παραφίνη premium 
ποιότητας. Κατάλληλοι για barbeque , τζάκι, ξυλόσομπες, κ.λπ/

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΒΑΡΟΣ/ΚΟΥΤΙ

42 ΚΥΒΩΝ 24 ΤΜΧ 320γρ

ΚΛΑΣΙΚΑ ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑΤΑ (PREMIUM ΣΕΙΡΑ) 11,5 ΛΕΠΤΑ ΚΑΥΣΗΣ

ΣΑΚΟΥΛΑ (ΜΕ ΛΑΒΗ ΧΟΥΦΤΑΣ) OΓΚΟΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ

2kg  0,006 κυβικά μέτρα

ΔΑΔΙ (ΣΑΚΟΥΛΑ ΜΕ 2KG ΦΥΣΙΚΟΥ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΠΕΥΚΟ)

Φυσικό προσάναμμα από τις ρίζες και καρδιές του πεύκου. Τοποθετώντας 
3-4 κομμάτια δαδί, μαζί με ένα κύβο προσανάμματος στην βάση του 
τζακιού ή της σόμπας σας, βοηθάτε τα μεγάλα ξύλα να έχουν δυνατή φωτιά 
και να την διατηρήσουν για αρκετά λεπτά, ώστε η εστία της φωτιάς να 
παραμείνει δυνατή και να διατηρηθεί αρκετή ώρα. Παράλληλα, το ρετσίνι 
που είναι φυσικά εμποτιζόμενο στο δαδί, βοηθάει την καλύτερη και πιό 
ισχυρή καύση των ξύλων. Tέλος σας προσφέρει μία υπέροχη μυρωδιά του 
δάσους, που αναδύεται κατά την καύση του.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΒΑΡΟΣ/ΚΟΥΤΙ

42 ΚΥΒΩΝ 28 ΤΜΧ 250γρ

MY PROSANAMMA (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ) 8 ΛΕΠΤΑ ΚΑΥΣΗΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΙΒΩΤΙΟ ΒΑΡΟΣ/ΚΟΥΤΙ

32 ΚΥΒΩΝ 24 ΤΜΧ 180γρ

TAI ECO CUBES (ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΕΙΡΑ) 8-10 ΛΕΠΤΑ ΚΑΥΣΗΣ

Δημιουργήσαμε για εσάς μία 
σειρά προιόντων «καύσης» όπως: 
προσάναμματα κηροζίνης, δαδί 
ξύλου πεύκης και καθαριστικό 
προϊόν για το τοίχωμα ή το φουγάρο 
της εστίας σας (τζάκι ή σόμπας). 


