
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.

ΥΓΡΟ ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ
& ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ Για όποιον ξέρει τι zητάει



ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 ΤΜΧ

ΚΙΒΩΤΙΟ

12 ΤΜΧ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 ΤΜΧ

ΚΙΒΩΤΙΟ

12 ΤΜΧ

«MY LIGHTING STORIES» ΥΓΡΟ ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ - 1lit
 
Ιδανικό για χρήση barbeque. Ασφαλές με τα τρόφιμα.

• ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΣΦΑΛΕΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ
• ΔΕΝ ΚΑΠΝΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ
• ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΔΥΣΑΡΕΣΤΕΣ ΟΣΜΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
  ΤΟΥ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ

ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ  
για ασφαλή ροή υγρού & μεγαλύτερη οικονομία.

ΠΡΟϊΟΝ ΜΗ ΕΥΦΛΕΚΤΟ: το προϊόν έχει σημειο ανάφλεξης  
flash point 61°C-66°C, το οποίο το καθιστά ασφαλές.

Το προϊον φέρει πιστοποίηση απο εγκεκριμένο γερμανικό φορέα  
DIN CERTCO ως κατάλληλο για χρήση υγρού προσανάμματος, ενώ 
τα περισσοτερα δεν εχουν πιστοποιητικο απο εγκεκριμενο επίσημο 
φορέα (τα προϊοντα κατω απο 55°c flash point δεν ενδεικνυνται για 
προσαναμματα βαση του διεθνους προτυπου ISO EN 1860-3 : 2003).

«ΜΥ PARAFFIN STORIES» ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ - 1lit

Σταθερή και ομοιόμορφη καύση. Προϊόν εξευγενισμένο, ενδείκνυται 
για λάμπες παραφινελαίου εσωτερικού αλλά & εξωτερικού χώρου.

• ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΣΦΑΛΕΣ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ 
• ΜΗ ΕΥΦΛΕΚΤΟ
• ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΚΑΠΝΟ & ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΟΣΜΟ 
• ΒΡΑΔΥΚΑΥΣΤΟ ΕΩΣ 102ºC FLASH POINT 

ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΠΑΚΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΗ  
για ασφαλή ροή υγρού & μεγαλύτερη οικονομία.

ΠΡΟϊΟΝ ΜΗ ΕΥΦΛΕΚΤΟ: τα παραφινέλαια με υψηλό flash point 
(σημειο ανάφλεξης 102ºC) θεωρούνται ακίνδυνα & είναι απόλυτα 
ασφαλή για χρήση σε λάμπες παραφινελαίου.
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 ΥΓΡΟ ΠΡΟΣΑΝΑΜΜΑ
& ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ

Η εταιρία ΤΑΙ ΑΒΕΕ δραστηριοποείται στον χώρο των προσαναμμάτων 
& παραφινελαίων τα τελευταία 10 χρόνια, προσπαθώντας πάντα 
να εντάσσει στην γκάμα της τα καλύτερα ποιοτικά προιόντα της 
κατηγορίας, τα οποία κατέχουν τις υψηλότερες προδιαγραφές ISO, 
παραγωγής & ποιότητας.

Τα προιόντα MY LIGHTING STORIES & MY PARAFFIN STORIES είναι 
διαθέσιμα σε συσκευσία 1lt σε ειδική φιάλη Pet που διαθέτει τριπλό καπάκι 
ασφαλείας cr packaging με τριπλό πώμα ασφαλείας & ελεγχόμενης ροής, 
το οποίο είναι απόλυτα ασφαλές για παιδιά (πιστοποιημένη φιάλη & πώμα 
με βάση ISO 8317:2015 child resistant packaging). 

Ενημέρωση: Για τη δική σας ασφάλεια χρησιμοποιείτε υλικά των οποίων  
το σημείο ανάφλεξης είναι μεγαλύτερο των 55°C. Οποιοδήποτε προϊόν  
με χαμηλότερο σημείο ανάφλεξης θεωρείται ΕΎΦΛΕΚΤΟ & άρα επικίνδυνο 
για τον κατανάλωτή σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.


