Biopaliwo opakowanie 3L

BIO-DECO 3L

Cena:

€25.69
EAN:

5905279687059
Opis:

Ekologiczne źródło energii: płyn do
biokominków opakowanie 3L.
Zadbaj o siebie i swoich najbliższych!
Stosuj tylko ORYGINALNE BIOPALIWO o
zawartości alkoholu min. 96%. Nasze
biopaliwo to: piękny płomień, dłuższe i
efektywniejsze spalanie, ekologia - brak
szkodliwych substancji. Produkt
przebadany i zaaprobowany do
użytkowania przez Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego.

Wysyłka paczką

przelew - 18,00 zł
za pobraniem - 23,00 zł
Realizacja w ciągu

1 dni

Dane techniczne
PARAMETRY OGÓLNE:
Szerokość (cm)

2,00

Wysokość (cm)
Głębokość (cm)

3,00
4,00

Zalety
Dzięki zastosowaniu paliwa, w biokominku zapłonie jasny i żywy ogień – wprowadzający do wnętrza

wyjątkowo przytulną atmosferę. Wysoka kaloryczność produktu sprawia, że jest on wydajny i pali się
przez długi czas. Biopaliwo nie wytwarza dymu oraz sadzy, dlatego też kominek pozostanie czystszy
niż w przypadku stosowania tradycyjnego opału.
Paliwo może się okazać przydatne w większości domów i mieszkań, w których został zamontowany
biokominek. Zastosowanie produktu ułatwi rozpalenie paleniska, pozwalającego na wprowadzenie do
wnętrza nastrojowej atmosfery, a także jego ocieplenie. Czysta konsystencja paliwa sprawia, że nie
tylko wytwarza ono jasny i żywy płomień, ale także powoduje, że w pomieszczeniu nie będzie unosić
się nieprzyjemny zapach. Produkt wyróżnia się wysoką kalorycznością, co wpływa na długość
spalania i zwiększa jego wydajność. Biopaliwo ma płynną konsystencję i nie wytwarza sadzy – dzięki
czemu zarówno znaczna część kominka, jak i znajdujące się w pomieszczeniu meble pozostaną
czyste. Możesz wybierać spośród opakowań o różnych pojemnościach, co pozwoli Ci odszukać
produkt odpowiedni do danego zastosowania.

Dostępny od ręki dziś wysyłka bez czasu oczekiwania !!!
Biopaliwo płyn do dezynfekcji powierzchni - spirytus etanol powyżej 96% Faktura vat. Odbiór osobisty
lub wysyłka.
biopaliwo czyli spirytus etanol 96%
Posiada wszechstronne zastosowanie także jako środek czyszczący oraz skuteczny środek
odkażający do dezynfekcji powierzchni
Skład: etanol >96%, butan-2-on > 1%
Niezdatny do spożycia !!!
Pojemność : Opakowanie 3L

Zwrot
Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od
niej bez podawania przyczyny. Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od
chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż
przewoźnik. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez
Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: formularz odstąpienia.
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