Firelux kachelbrandstof.
Geniet van de
schone warmte.

Firelux-kachelbrandstof.
Het schoonst voor u en uw kachel.
Heeft u een petroleumkachel? Of wellicht denkt u erover om er een aan te
schaffen zodat u er in de winter warm bij zit. Verplaatsbare kachels zijn ideaal
om ruimtes (bij) te verwarmen of vorstvrij te houden. Denk aan uw schuur,
caravan, tuinhuisje of misschien een ruimte in huis die niet centraal verwarmd
wordt. Het is verstandig een schone brandstof van goede kwaliteit te gebruiken
in verplaatsbare kachels.
Firelux Premium Heating Liquids biedt u de schone warmte die u nodig heeft
op koude dagen! Door het extreem lage zwavel- en aromaatgehalte van Firelux
brandstoffen is het aangenaam warm in uw ruimte, zonder geur geniet u van
de zuivere warmte van uw kachel!

Firelux biedt zuivere brandstoffen voor
verplaatsbare kachels. Door het
ontbreken van een groot aantal
schadelijke stoffen geven Fireluxbrandstoffen een schone verbranding.
Hierdoor gaat uw kachel veel langer
mee en blijven uw gezondheid en
het milieu beschermd.

Er zijn twee soorten kachelbrandstof:
Firelux Clear en Firelux Plus. Deze
brandstoffen zijn schoon, zorgen voor
een efficiënte verbranding en staan
garant voor een langere levensduur
van uw kachel. Het verschil tussen de
brandstoffen is het gehalte aromaten
en met het gebruik van Firelux Clear
is de warmte zelfs reukloos.
Veilige brandstof
Het gebruik van Firelux kachelbrandstoffen is uitermate veilig. De
brandstoffen hebben een hoog
vlampunt, dat wil zeggen dat de
brandstof niet snel ontvlambaar is.
Firelux hoeft niet zoals benzine in een
brandveilige ruimte opgeslagen te
worden en ook het vervoer ervan is
volkomen veilig. Firelux Pet cans zijn
voorzien van een kindveilige sluiting.
De voordelen op een rij:
 Bevat vrijwel geen zwavel
 Geen geur
 Laag aromaatgehalte
 Minder emissie van schadelijke stoffen
 Langere levensduur van uw kachel
 (Kind)veilige verpakking van 100%
reclyclebaar materiaal

Firelux Clear
Superieure brandstof voor
verplaatsbare kachels

Firelux Clear is een betrouwbare, geurloze brandstof voor alle verplaatsbare
kachels. De schoonste brandstof voor
u en uw kachel. Bij het gebruik van
Firelux Clear in uw kachel ervaart u
een aangename warmte. Dankzij de
speciale samenstelling is deze hoogwaardige brandstof vrijwel geurloos
en verbrandt het optimaal.
Schoonste brandstof
Firelux Clear is opgebouwd uit extreem
zuivere componenten. Door het ontbreken van aromatische koolwaterstoffen, geeft deze buitengewoon zuivere
kachelbrandstof een aanzienlijk schonere en geurloze verbranding. Daardoor
wordt de levensduur van de kachel
en de onderdelen verlengd.

Zowel binnen- als buitenshuis
Firelux Clear is ideaal voor een comfortabel gebruik van alle merken verplaatsbare petroleumkachels en -heaters. Vanwege het extreem schone
karakter is de brandstof zowel binnenals buitenshuis te gebruiken.
De voordelen op een rij
 Geschikt voor alle merken verplaatsbare kachels
 Zorgt voor een aangename warmtebeleving
 Bestaat uit extreem zuivere
componenten
 Geeft een aanzienlijk schonere
verbranding
 Verbrandt optimaal en is vrijwel
geurloos

Firelux Plus
Zuivere brandstof voor
verplaatsbare kachels

Firelux Plus is een betrouwbare, brandstof voor alle verplaatsbare kachels.
Bij het gebruik van Firelux Plus in uw
kachel ervaart u een aangename
warmte. Deze zuivere kachelbrandstof
geeft een schonere verbranding en
minder geur bij het aan- en uitmaken
van de kachel.
Zuivere brandstof
Firelux Plus is opgebouwd uit zuivere
componenten. Door het ontbreken van
een groot aantal schadelijke stoffen,
geeft deze zuivere kachelbrandstof
een schonere verbranding. Er treedt
minder slijtage aan de kous of brander
op, waardoor de levensduur van de
kachel en de onderdelen wordt verlengd.

Buitenshuis of goede ventilatie
Firelux Plus is ideaal voor een comfortabel gebruik van alle merken verplaatsbare petroleumkachels en -heaters.
De kachelbrandstof bij voorkeur buitenshuis gebruiken, of in goed geventileerde ruimtes.
De voordelen op een rij
 Geschikt voor alle merken verplaatsbare kachels
 Zorgt voor een aangename warmtebeleving
 Bestaat uit zuivere componenten
 Geeft een zeer schone verbranding
 Minder geur bij het aan- en uitmaken
van de kachel

Firelux
kachelbrandstof
brandstof voor alle merken
verplaatsbare kachels

Firelux Premium Heating Liquids zijn
uitermate geschikt als brandstof voor
alle merken verplaatsbare kachels
beschikbaar in Europa. De juiste s amenstelling van kachelbrandstof is tegenwoordig wettelijk vastgelegd op basis
van een Franse richtlijn (NF 128 / A
 rrêté
van 25-6-2010). Alle gerenommeerde
merken kachelfabrikanten hebben zich
inmiddels geconformeerd aan deze
specifieke eisen voor kachel-brandstof,
net zoals Firelux Premium Heating Liquids.
Onze brandstoffen functioneren optimaal
met alle merken kachels en voldoen
tevens aan de garantievoorwaarden,
gesteld door de fabrikant van kachels.

De kachelbrandstoffen van Firelux kunnen
probleemloos in verschillende merken
en typen petroleumkachels gebruikt
worden!
Een greep uit de meest gerenommeerde
merken:
 Alladin
 Corona
 Dainichi
 Dynaglow
 Eurom
 Eurostove
 Fujika
 Heator
 Inverter
 Kanzaï
 Kero
 Kerona
 Luckystar
 Qlima
 Royalheater
 Ruby first
 Sendai
 Stover
 Tayosan
 Tectro
 Toisaï
 Toyokuni
 Toyoset
 Toyostove
 Toyotomi
 Wattstar
 Webber
 Zibro

Vulaccessoires
De kachelbrandstoffen van Firelux zijn verpakt in een 20-literjerrycan. Om
eenvoudig, veilig en zonder problemen uw kachel te vullen zijn er enkele
vulaccessoires beschikbaar. Morsen is verleden tijd.

Handhevelpomp
Met de handhevelpomp
is het vullen van kachels
eenvoudig en probleemloos. Werkt altijd, batterijen
niet nodig.

Elektrische
handhevelpomp
De elektrische hevelpomp
maakt het vullen van
kachels nóg eenvoudiger.
Deze elektrische pomp
werkt op batterijen, waardoor u zelf niet hoeft te
pompen.

Elektrische handhevelpomp met autostop
Met de elektrische hevelpomp met autostop is
het vullen van kachels
het meest eenvoudig. De
pomp slaat automatisch
af wanneer de tank vol is.
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Waar te koop?
Firelux heeft ruim 500 verkooppunten in Nederland en België. Er is dus altijd wel
een verkooppunt bij u in de buurt! Wilt u weten waar de verkooppunten van
Firelux te vinden zijn? Kijk dan op www.firelux.nl of bel +31 (0)24 675 43 61 en
wij helpen u graag verder. Houdt u er wel rekening mee dat Firelux brandstoffen
seizoensproducten zijn. Wij raden u daarom aan om te informeren of uw verkooppunt Firelux op voorraad heeft alvorens u erheen gaat.

