Mr.FIRE VÁŠ SPECIALISTA PRO KRBY, KAMNA A OHEŇ
Mr.FIRE čisticí ubrousky pro krbová skla 50 ks
Vlhčené čisticí ubrousky jsou praktickým pomocníkem pro čistění
skel krbů, kamen, lampiček nebo cylindrů. Čistí rychle
a bez námahy, ideální pro lehké setření po každém topení.

Mr.FIRE čisticí prášek spalinových cest 900 g
Sezónní balení čisticího prášku spalinových cest je určeno
k průběžnému čistění od usazenin dehtu, sazí a nečistot.
Součástí balení je dávkovací odměrka.

Mr.FIRE čistící poleno spalinových cest 1100 g
Čisticí poleno s odstraňovačem sazí pro jednorázové a silné čistění, pro krby
či kamna, při spalování dřeva i uhlí. Zlepšuje
účinnost i bezpečnost Vašich kamen.

Mr.FIRE BBQ & krbová rukavice pravá / levá
Kvalitní rukavice z přírodní kůže v ideálním barevném provedení,
s atestem teplotní i mechanické odolnosti,
perfektní pro práci s grilem, krbem a kamny.

Mr.FIRE komínové čisticí pelety 1,5 kg
Chemickou cestou odstraňují nečistoty v hořáku, výměníku,
kouřovodu i v komíně. Pro čistění spalinových cest
všech druhů kamen.

PRODUKTY PRO KRBY, KAMNA A GRILY
Mr.FIRE přírodní podpalovač z dřevní
vlny 100 ks + ZDARMA domácnostní
zápalky / krbové zápalky
JUMBO balení univerzálního přírodního
podpalovače se zápalkami zdarma,
opakovaně uzavíratelný sáček.

Komínové čisticí pelety - 3x dávka
Balení čisticích pelet se třemi sáčky čisticí dávky
pro perfektní vyčistění spalinové cesty.
Pro všechny druhy topenišť.

Pěnový čistič krbových skel & grilů 400 ml
Extra silný pěnový čistič pro krbová skla i grily. Efektivně
a rychle čistí saze, odstraňuje připáleniny z krbového skla,
dvířek trub i grilů. Chrání před usazováním dalších nečistot.

Čistič krbových skel 100% NATURAL (přírodní) 750 ml
100% přírodní čistič krbových skel, aktivní složka v tomto
čisticím prostředku je rostlinného původu, má vysokou
úroveň biologické rozložitelnosti a přitom zůstává účinná.
Čistič je nežíravý k pokožce rukou.

Čistič grilů CITRON 500 ml
Silný čistič grilů s vůní citronu. Efektivně a rychle čistí saze,
odstraňuje připáleniny z grilů i dvířek trub.
Chrání před usazováním dalších nečistot.

Čistič krbových skel CITRON 750 ml
Silný čistič pro krbová skla s vůní citronu. Efektivně a rychle čistí
saze, odstraňuje připáleniny. Chrání před usazováním
dalších nečistot.

PRODUKTY PRO KRBY, KAMNA A GRILY
Kovový stojan na dřevo / rošt do ohniště
Masivní kovový stojan na polena / rošt pro venkovní
i vnitřní ohniště, hmotnost 4,5 kg.

Ochranná zástěna
Kovová ochranná zástěna složená ze tří částí.
Vhodná před krb, kamna či gril.

Lopatka na pelety
Kovová lopatka na pelety v bílé barvě.

Dmychadlo
Praktické ruční dmychadlo ke krbu, kamnům či grilu.

Ochranná podložka pro krb, kamna, gril
Ochranná podložka pro krb, kamna, krbové vložky
a gril, rozměr 1 m x 1,20 m.

Kbelík kovový, 3 barevné kombinace
Kovové kbelíky výšky 36,3 cm s designovým povrchem mají
univerzální využití v domácnosti - na dřevo, uhlí, pelety, ale
i na deštníky pod věšák nebo do pokoje na uložení hraček.

Kbelík na pelety 10 l
Pevný kovový kbelík na pelety, s černým matným povrchem,
dřevěným držadlem.

Kbelík s lopatkou a košťátkem
Kbelík s lopatkou a košťátkem, průměr 20/26 cm, výška 30 cm

Koš na dřevo
Pevný koš na dřevo z umělé kůže
v černé nebo hnědé barvě.

zápalky
Mr.FIRE svíčkové zápalky 95 mm / 50 ks
Krabička obsahuje 50 kusů 95 mm dlouhých
zápalek. Vhodné pro komfortní použití na všechny
druhy svící a knotů.

Mr.FIRE dlouhé zápalky 95 mm / 45 ks,
6 motivů SVÍČKY
Zápalky určené k prodeji v regále se svíčkami.
Krabička obsahuje 45 kusů 95 mm dlouhých zápalek.
Mix 6-ti motivů svíčky.

Mr.FIRE dlouhé zápalky 95 mm / 45 ks,
6 motivů KVĚTINY
Zápalky k prodeji pro hobby markety, květinářství,
zahradnictví. Krabička obsahuje 45 kusů 95 mm
dlouhých zápalek. Mix 6-ti motivů květiny.

Mr.FIRE krbové zápalky 170 mm / 40 ks
Krabička obsahuje 40 kusů 170 mm
dlouhých krbových zápalek.
Vhodné pro komfortní zapalování
hlouběji usazených ohnišť a knotů.

Mr.FIRE krbové zápalky 200 mm / 45 ks
Krabička obsahuje 45 kusů 200 mm
dlouhých krbových zápalek. Vhodné
pro komfortní zapalování hlouběji
usazených ohnišť a knotů.

Mr.FIRE domácnostní zápalky 47 mm / 240 ks
Tradiční domácnostní zápalky
se širokým využitím v domácnostech či chatách.
Krabička obsahuje 240 kusů 47 mm dlouhých zápalek.

zapalovače
Mr.FIRE flexibilní zapalovač 27 cm
Univerzální plnitelné piezo zapalovače s flexibilním
hořákem, s regulací plamene, v blistrech, uchyceny
po 8 ks na plastovém klip-stripu s háčkem
pro zavěšení např. na hranu regálu, mix tří barev.

Teleskopický zapalovač, 5 barev, 118 mm
Teleskopický domácnostní zapalovač,
v pěti barevných variantách, piezo plnitelný,
s regulací plamene.

Plazmový USB zapalovač, bílý mat 125 mm
Moderní plazmový USB zapalovač s univerzálním
využitím, větruodolný, dobíjecí kabel je součástí
dárkového balení.

Plazmový USB zapalovač celokovový 198 mm
Moderní celokovový plazmový USB zapalovač s univerzálním
využitím, větruodolný, dobíjecí kabel je součástí dárkového balení.

Flexi BBQ zapalovač 237 mm
Zapalovač s flexibilním hořákem, piezo elektrický,
plnitelný, s regulací plamene. Dárkové balení.

Univerzální zapalovač chrom 209 mm
Univerzální domácnostní zapalovač, piezo elektrický, plnitelný, s regulací plamene.

Butanová náplň do zapalovačů 250 ml
Butanová náplň pro všechny druhy plnitelných piezo
nebo kamínkových zapalovačů.

OUTDOOROVÉ PRODUKTY
Mr.FIRE topná svíce 4 kg / 11 hodin a 3,2 kg / 8 hodin
Topné svíce proti mrazu a chladu, hořící 11 / 8 hodin,
k ochraně pupenů a květů vinic, ovocných stromů
před poškozením nečekanými jarními mrazy. Také jako zdroj
tepla, světla nebo dekorace, pro zahradní party, rybolov atp.

Outdoor matches 20 ks
Survival voděodolné a větruodolné zápalky v uzavíratelné
dóze. 20 zápalek, jedno vnější a dvě vnitřní škrtátka. Vhodné
pro outdoorové aktivity, např. pro turisty, jachtaře, rybáře.

Mr.FIRE mini KPZ zápalky 47 mm / 11 ks
Funkční mini KPZ krabička obsahuje 11 kusů 47 mm
dlouhých zápalek. Nejmenší formát zápalek, které jsou
vhodné do survival boxů pro jakékoliv outdoorové aktivity.

PŘÍRODNÍ PALIVA
Podpalovací třísky smrkové 4 kg
4 kg smrkových štípaných podpalovacích
třísek v rašlovém pytli.

Eko Bukové brikety Hard RUF 10 kg
Kvalitní tvrdé brikety. Balení ve fólii á 10 kg = 12 ks briket.

Eko noční kůrové brikety 6 kg
Kvalitní noční kůrové brikety. Balení ve fólii
á 6 kg = 6 ks briket. Vhodné na topení během noci
bez nutnosti přikládání, hoří 10 až 14 hodin.

Eko Pelety Extra A1 světlé 6 mm
Kvalitní pelety A1 světlé 6 mm. Balení ve fólii á 15 kg.
Vyrobené z čistých pilin měkkého dřeva při vysokém tlaku,
bez jakýchkoliv chemických příměsí.
HELFARE, s.r.o, Břeclavská 138/5, CZ - 691 52 KOSTICE
e-mail: info@helfare.cz, tel.: +420 728 326 826

www.mrfire.eu

