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®Cărbuni pentru grătar

JOLIE® Cărbuni brichete 
pentru grătar, 2 kg

Cod articol: 070101

JOLIE® Cărbuni brichete 
pentru grătar, 3 kg

Cod articol: 070102

JOLIE® Cărbuni clasici pentru grătar

Cărbuni clasici pentru grătar, de înaltă calitate, din lemn de esență tare, produși cu echipamente 
moderne. Nu se aprind în timpul utilizării, au o mare capacitate calorică și nu emit substanțe 
nocive. Ideal de utilizat pentru prepararea rapidă a diferite tipuri de mâncare pe grătar, atât în 
natură cât și acasă.

• Granulație: 20-120 mm
• Umiditate: <8%
• Conținut de cărbune non-volatil: >89%
• Cenușă: <2%

JOLIE® Cărbuni clasici 
pentru grătar, 3 kg

Cod articol: 070104

JOLIE® Cărbuni clasici 
pentru grătar, 5 kg

Cod articol: 070107

JOLIE® Cărbuni clasici 
pentru grătar, 10 kg

Cod articol: 070108

JOLIE® Cărbuni brichete pentru grătar

Cărbuni brichetați de înaltă calitate, din lemn de esență tare, produși cu echipamente moderne. 
Nu se aprind în timpul utilizării, au o mare capacitate calorică și nu emit substanțe nocive. Ideal de 
utilizat pentru prepararea rapidă a diferite tipuri de mâncare pe grătar, atât în natură cât și acasă.

• Capacitate calorică: 8500 kcal/kg
• Umiditate: <5%
• Conținut de cărbune non-volatil: >76%
• Cenușă: <15%
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®Accesorii pentru aprinderea focului și cărbunilor

Cuburi cu parafină pentru aprinderea focului și cărbunilor pentru  grătar

• Cuburi de aprindere realizate din lemn și parafină pentru aprins cărbunii, a focului în sobe, 
șeminee, focuri de tabără, etc.

• Nu emană miros, sunt non-toxice si respectă normele PN-EN 1860-3: 2005 / A1: 2006. 
• Sunt produse in acord cu normele FSC de responsabilitate a mangementului forestier.

Cuburi de aprindere 
cu parafină, 64 buc

Dimens. tabletă (mm): 175x115x12
Cod articol: 5305

Cuburi de aprindere 
cu parafină, 32 buc

Dimens. tabletă (mm): 175x115x18
Cod articol: 2346

Cuburi de aprindere 
cu parafină, 72 buc

Dimens. cub (mm): 26x26x18 
Cod articol: 5344

Cuburi de aprindere 
tip chibrit, 12 buc

Dimens. tabletă (mm): 170x60x18
Cod articol: 2352

Cuburi de aprindere 
cu parafină, 96 buc

Dimens. tabletă (mm): 175x115x12
Cod articol: 2323

Cuburi de aprindere 
cu parafină, 100 buc

Dimens. cub (mm): 26x20x18
Cod articol: 5374

Cuburi de aprindere 
tip chibrit, 24 buc

Dimens. tabletă (mm): 170x60x18
Cod articol: 2353

Cuburi de aprindere 
cu parafină, 16 buc

Cod articol: 2340

Cuburi de aprindere 
cu parafină, 32 buc

Dimens. tabletă (mm): 175x115x12
Cod articol: 2341
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®Accesorii pentru aprinderea focului și cărbunilor

Lână de lemn pentru aprinderea focului și a cărbunelui pentru grătar

• 100% ecologice realizate din vată de lemn impregnată cu ceruri vegetale naturale.
• Nu emană miros, nu conțin parafină si respectă normele PN-EN 1860-3: 2005 / A1: 2006. 
• Sunt produse in acord cu normele FSC de responsabilitate a mangementului forestier.
• Dimensiuni: 2-3 cm lățime, 5-6 cm lungime.
• Timp estimativ de ardere: 10 minute

Lână de lemn pentru aprins 
focul, 12 buc

Cod articol: 1172

Lână de lemn pentru aprins 
focul, 32 buc

Cod articol: 1228

Lână de lemn pentru aprins 
focul, 1 și 2 kg

Cod articol: 4013 - punga 1 kg
         4014 - punga 2 kg

Cuburi pe bază de kerosen pentru aprinderea focului

• Cuburi de aprindere pe bază de kerosen pentru aprinderea focului în sobe, șeminee, focuri de 
tabără, etc.

• Ard o perioadă îndelungată .

Cuburi de aprindere pe bază de 
kerosen, 32 buc

Cod articol: 2396

Cuburi de aprindere pe bază de 
kerosen, 64 buc

Cod articol: 2373

• Ideal pentru aprinderea lemnelor ude, de dimensiuni mari, a 
cărbunelui mineral dar și pentru grătare 

• Ușor de utilizat, nu este toxic și nu expiră
• Timp de ardere: aproximativ 30 de minute

Cod articol: 5327

Cub pentru aprinderea focului pe bază de rumeguș și parafină
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®Accesorii pentru aprinderea focului și cărbunilor

Soluție lichidă pe bază de petrol pentru aprins focul

• Lichid pe bază de petrol pentru aprins cărbunii, focul în sobe, șeminee, focuri de tabără, etc 
• Nu emană miros și nu este toxic

Lichid pentru aprins focul, 
500 ml

Cod articol: 5322

Lichid pentru aprins focul, 
1000 ml

Cod articol: 5323

Gel BIO pentru aprins focul

• Gel BIO, pe bază de alcool, pentru aprins cărbunii, focul în sobe, șeminee, focuri de tabără, etc 
• Nu emană miros și nu este toxic
• Fabricat în conformitate cu cerințele PN-EN 1860-3: 2005 / A1: 2006.

Gel BIO pentru aprins focul, 
250 ml

Cod articol: 2332

Gel BIO pentru aprins focul, 
500 ml

Cod articol: 2333

Aprinzător de cărbuni

• Dispozitiv pentru aprinderea cu ușurință brichetelor și cărbunilor.
• Cu mâner de protecție din lemn.

• Cod articol: 2315
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®Accesorii pentru aprinderea focului și cărbunilor

Brichete multifuncționale și chibrituri

• Brichetă scurtă pentru grătare, sobe, șeminee și lumânări

Cod articol: 4041

• Chibrituri 200 mm pentru grătare, sobe, șeminee și lumânări.

Cod articol: 5359

• Brichetă telescopică pentru grătare, sobe, șeminee și lumânări

Cod articol: 4042

• Brichetă lungă pentru grătare, sobe, șeminee și lumânări
• Dimensiune (cm): 22,5 * 4,5 * 2
• Are un rezervor mare cu posibilitatea de reumplere și o fereastră 

de verificare a cantității de gaz
• Cu protecție pentru copii

Cod articol: 4043
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®Grătare

Grătar pentru unică utilizare
• Grill pentru o singură utilizare.
• Pachetul conține un grill din sârmă cu picioare, surcele, cărbuni, și 

aprinzător. 
• Aprindeți, gătiți și deveniți bucătar oriunde și oricând.

Cod art: 5332

Grătar rotund clasic
• Grill pentru gătit cu cărbune clasic sau brichete.
• Material: oțel, vopsit în culoare roșie și neagră.
• Grătar din oțel cromat cu diametrul de 31 cm.
• Înălțime: 43 cm
• Stabil, ușor de transportat, montat și depozitat.

Cod art: 1165

Grătar rotund cu roti
• Grill pentru gătit cu cărbune clasic sau brichete.
• Material: oțel, vopsit în culoare roșie și neagră.
• Picioare prevăzute cu 2 roți din material plastic.
• Grătar din oțel cromat cu diametrul de 41 cm.
• Înălțime: 70 cm
• Stabil, ușor de transportat, montat și depozitat.

Cod art: 1160

Ceaun din fontă
• Ceaun cu un design deosebit, cu picioare detașabile.
• Material: fontă cenușie 100%.
• Sistem ce permite suspendarea ceaunului deasupra focului.
• Prevăzut cu o supapă de siguranță.
• Volum: 4,5 litri.

Cod art: 2389

Grătar dreptunghiular cu roti
• Grill pentru gătit cu cărbune clasic sau brichete.
• Material: oțel, vopsit în culoare neagră.
• Picioare prevăzute cu 2 roți din material plastic.
• Grătar din oțel cromat cu dimensiunile de 40 x 21 cm.
• Înălțime: 90 cm
• Stabil, ușor de transportat, montat și depozitat.

Cod art: 1168
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®Accesorii grădină

Torțe din bambus
• Torțe din bambus ideale pentru iluminatul grădinilor și teraselor
• Pot fi umplute cu kerosen, uleiuri inodore, uleiuri parfumate sau uleiuri 

împotriva țânțarilor
• Tulpina din bambus este ascuțită pentru a putea fi fixată mai ușor în 

pământ
• Durata de ardere a torțelor durează, în funcție de lichidul folosit, chiar 

și de câteva ore
• După arderea torței, umpleți din nou recipientul cu lichid

Cod articol: 1040 -   60 cm lungime
          1042 -   90 cm lungime
          1044 - 120 cm lungime
          1046 - 150 cm lungime 

Uleiuri aromate sau inodore pentru torțe
• Pot fi utilizate atât în interior cât și în aer liber
• Nu au efecte negative asupra mediului înconjurător, deoarece nu emană la fum
• Uleiurile aromate au efect anti-țânțari
• Recipientele sunt prevăzute cu capace de protecție pentru copii

Ulei pentru torțe cu aromă de 
citrice

Cod articol: 5372 - 500 ml
         5346 - 1000 ml

Ulei pentru torțe cu aromă de 
lavandă

Cod articol: 5373 - 500 ml
         5347 - 1000 ml

Ulei pentru torțe inodor

Cod articol: 5374 - 500 ml
         5348 - 1000 ml
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