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Fuego Style® ponuja celotno paleto izdelkov za kamine in
peči, katerih namen je zagotoviti, da ostanejo kamini in peči
v dobrem in delujočem stanju daljše časovno obdobje.
Fuego Style® je blagovna znamka, ki spada v skupino
Texpack®. Družba je certificirana po standardu ISO 9001 in
vodilna v proizvodnji tesnil za toplotno izolacijo, vključno s
pletenicami za kamine in peči.
Izdelki Fuego Style®, kot vsi izdelki Texpack®, so sinonim za
kakovost, zanesljivost in varnost s poroštvom «Made in Italy».
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Vžigalna sredstva
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Vžigalna sredstva
FUE901548
48 Vžigalnih kock

48 vžigalnih kock, primerne za vse vrste
goriv, kot so les, premog ali oglje za žar,
kamini odprtega tipa ali peči.
Kocke zagotavljajo enostaven in hiter
vžig brez uporabe dodatnega papirja ali
koščkov lesa. Ne puščajo neprijetnega
vonja na rokah ali oblačilih.
Pakiranje: 24 škatel/karton

FUE9017
SPEEDYFIRE 100 vžigalnih vrečk

Praktična vžigalna vrečka v posamičnem
pakiranju, ki je idealna za enostaven vžig
lesa ali oglja v pečeh, kaminih ali žaru.
Vsaka vrečka ima neomejen čas uporabe.
Speedyfire je najlažji, najbolj varen, čist,
enostaven in najcenejši način za hitro
prižiganje ognja. Speedyfire ne pušča
neprijetnega vonja na rokah ali oblačilih.
Zagotovlja enostaven in hiter vžig ter ne
oddajaja škodljivih hlapov, dima ali vonjav.
Speedyfire vsebuje 100 posameznih
vžigalnih vrečk.
Pakiranje: 100 vrečk, 6 škatel/karton.

FUE901712
SPEEDYFIRE 12 vžigalnih vrečk

Praktična vžigalna vrečka v posamičnem
pakiranju, ki je idealna za enostaven vžig
lesa ali oglja v pečeh, kaminih ali žaru.
Vsaka vrečka ima neomejen čas uporabe.
Speedyfire je najlažji, najbolj varen, čist,
enostaven in najcenejši način za hitro
prižiganje ognja. Speedyfire ne pušča
neprijetnega vonja na rokah ali oblačilih.
Zagotovlja enostaven in hiter vžig ter ne
oddajaja škodljivih hlapov, dima ali vonjav.
Speedyfire vsebuje 12 posameznih
vžigalnih vrečk.
Pakiranje: 12 vrečk, 6 škatel/karton.

FUE9016
GO FIRE vžigalna tekočina

Tekoče vžigalno sredstvo primerno za
kamine, peči in žare. Idealno za hiter vžig
lesa, premoga ali oglja. Tekočina se polije
po gorivu (les, oglje, briketi) in prižge.
Plastenka ima nameščen varnostni pokrov.
Pakiranje: 1000 ml, 12 plastenk/karton.

5

Čistila
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FUE900605
VULCAIN kemično sredstvo za
odstranjevanje saj

Kemično sredstvo za notranje
odstranjevanje saj iz dimniških cevi peči in
kotlov na polena ali premog.
Pakiranje: 5 vrečk po 50 g, 5 škatel/karton.

FUE90040500
Čistilo za steklo FUEGO 500 ml

Čistilni detergent za učinkovito čiščenje
stekla kaminov ali peči. Odstranjuje tudi
najtrdovratnejše umazanije kot so saje
in katran. Čistilo je primerno za čiščenje
steklenih površin pečic, štedilnika kot
tudi črnih cevi kaminov, peči in žarov.
Odstranjuje umazanijo tudi s keramičnih
ploščic in sten.
Pakiranje: 500 ml, 25 steklenic/karton.

FUE9007
Univerzalno čistilo za žar

Univerzalno čistilno sredstvo posebej
primerno za čiščenje žara, kuhalnih
površin (jeklene ali steklokeramične),
pečice štedilnika, kuhalnih loncev iz
nerjaveče pločevine,...
Pakiranje: 500 ml, 25 steklenic/karton.

FUE9022
Čistilna krpa iz kamene volne

Čistilna krpa iz kamene volne za učinkovito
suho čiščenje stekel kaminov ali kaminskih
peči. Steklo očistite s krpico za suho
čiščenje. Sestava vlaken krpice učinkovito
odstranjuje saje in umazanijo s stekla,
pri tem se samo steklo ne poškoduje oz.
krpica na steklu ne pušča sledi. Krpico
samo otresete, da se odstrani umazanija.
Lahko jo uporabite večkrat. Krpice ne
izpirajte z vodo.
Pakiranje: 5 vrečk po 2 kosa.

7

Pripomočki
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FUE9421208PELLET
Čistilni set dimniških cevi 80 mm

Čistilni set za čiščenje dimniških cevi premera 80 mm.

FUE9421225
Dimniški čistilni set

Čistilni set vsebuje: jekleno čistilno krtačo 3 x 40 mm,
premera 250 mm, 6 palic dolžine 1400 mm in vzmet 250 mm.

Set vsebuje: najlonsko čistilno ščetko 80 mm, jekleno
pletenico dolžine 2 m z držalom.
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Pripomočki
FUE94213
Kvadratna kovinska ščetka za čiščenje dimniških cevi

Kovinska kvadratna ščetka za
čiščenje dimniških cevi.
Zunanji navoj M12.

FUE94213
Okrogla kovinska ščetka za čiščenje dimniških cevi

Kovinska okrogla ščetka za
čiščenje dimniških cevi.
Zunanji navoj M12.
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FUE94215
Najlonska dimniška čistilna ščetka

Najlonska ščetka za
čiščenje dimniških cevi.
Zunanji navoj M12.

FUE94200
Spiralna kovinska ščetka za čiščenje dimniških cevi

Kovinska spiralna ščetka za
čiščenje dimniških cevi.
Zunanji navoj M12.

FUE94290
Neupogljiva palica z ročajem in ščetko za čiščenje dimniških cevi

Neupogljiva palica za čiščenje
dimniških cevi z ročajem (ščetka ni
vključena).
Notranji navoj M12.
Dolžina: 1000 mm.

FUE94230
Vzmetna palica z ročajem in ščetko za čiščenje dimniščih cevi

Vzmetna palica za čiščenje dimniških cevi z
ročajem (ščetka ni vključena).
Notranji navoj M12.
Dolžine: 1000 - 1500 - 2000 - 3000 mm.

FUE94220
Upogljiva vzmet za držalo

Dolžina: 250 mm.

FUE94235
Neupogljiva navojna palica

Palica z zunanjim in notranjim
navojem M12 za pritrjevanje
čistilnih ščetk ali dodatnih palic.
Dolžina: 1000 - 2000 mm.
Pakirano: 50 kos.
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Pripomočki
FUE9423510006
Komplet neupogljivih navojnih palic z navojem

Palica z zunanjim in notranjim navojem
M12 za pritrjevanje čistilnih ščetk ali
dodatnih palic.
Ščetke niso vključene.
Dolžina: 1000 mm.
Pakirano: 6 kos.
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FUE9138
Ognje odporne zaščitne rokavice

Ognje odporne zaščitne rokavice
preprečujejo morebitne opekline
na rokah.
Pakiranje: 5 kos.

Barve in tesnilni material

13

Barve in tesnilni material
FUE9000STN150ML
Črno silikonsko tesnilo v tubi

Večnamensko črno silikonsko tesnilo v
tubi, temperaturno odporno do 300 °C.
Uporaba: tesnjenje dimniških spojev
cevi, tesnjenje kotlov, peči na polena ali
pelete, kaminov in podobno.
Vsebina: 150 ml.
Pakirano: 12 kos.

FUE9000STN - FUE9000STR
Črno ali rdeče silikonsko tesnilo v kartuši

Večnamensko silikonsko tesnilo v
kartuši, temperaturno odporno do
300 °C.
Uporaba: tesnjenje dimniških spojev
cevi, tesnjenje kotlov, peči na polena
ali pelete, kaminov in podobno.
Tesnilo ne sem biti neposredno
izpostavljeno odprtemu ognju.
Vsebina: 300 ml.
Barva: črna / rdeča.
Pakirano: 24 kos.
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FUE2273XGR500
THERMOFIX temperaturno odporno
lepilo v kartuši

Temperaturno odporno lepilo za
temperature do 1100 °C. Lepilo ne
razpada in je odporno na razne plesni.
Lepilo se takoj strdi.
Uporaba: tesnjenje vrat kotlov in peči.
Vsebina: 310 ml.
Pakirano: 12 kos.

Barve in tesnilni material
FUE9000SRF
TEXFIRE temperaturno odporen črn tesnilni kit

FUE9301 - 2 - 3
Temperaturno odporna barva

Temperaturno odporen tesnilni kit, certificiran po REI 180,
uporablja se kot vezno (cementno) sredstvo.
Kit omogoča odlično tesnjenje in je brez vonja. Primeren je za
uporabo na kaminih, štedilnikih na polena in pečeh. Odporen
je na visoke temperature do 1100 °C. Kit ne vsebuje azbesta in
se lahko pred strjevanjem odstranjuje z vodo.

Termično odporna barva na temperature do 500 °C.
Dobavljiva v sledečih barvah: kovinsko siva (koda 9303),
mat črna (koda 9301) in antracit (koda 9302).
Uporaba: za manjša popravila ali sanacije barve žarov,
kaminov ali peči.

Barva: črna.
Volumen: 310 ml.
Pakirano: 40 kartuš.

Vsebina: 400 ml.
Pakirano: 6 kos.
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Kompleti za vzdrževanje
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Kompleti za vzdrževanje
FUE3228KIT
Komplet za vzdrževanje ARTICA

Profesionalni komplet za vzdrževanje s
tesnilno vrvico Artica®, izdelano iz črne
steklene preje, odporne na temperature
do 750 °C.
Komplet vsebuje še temperaturno
odporno lepilo primerno do
temperature 1100 °C.
Uporaba: kotli na pelete in polena ter
kamini.

Tesnilna vrvica Artica®

FUE3227TKIT
Komplet za vzdrževanje TRICOTEX

Profesionalni komplet za vzdrževanje s
tesnilno vrvico Tricotex, izdelano iz črne
steklene preje, odporno na temperature
do 750 °C.
Komplet vsebuje še temperaturno
odporno lepilo, primerno do
temperature 1100 °C.
Uporaba: kotli na pelete in polena ter
kamini.

Tesnilna vrvica Tricotex

FUE3220KIT
Komplet za vzdrževanje

Profesionalni komplet za vzdrževanje s
tesnilno vrvico, izdelano iz steklene preje,
odporno na temperature do 550 °C.
Komplet vsebuje še temperaturno odporno
lepilo, primerno do temperature 1100 °C.
Uporaba: kotli na pelete in polena in kamini.

Tesnilna vrvica

Debelina

Dolžina

Debelina

Dolžina

Debelina

Dolžina

mm

m

mm

m

mm

m

6

2,5

6

2,5

6x6

2,5

8

2,5

8

2,5

8x8

2,5

10

2,5

10

2,5

10 x 10

2,5

12

2,5

12

2,5

12 x 12

2,5

Pakirano: 5 kos/škatlo

Pakirano: 5 kos/škatlo

Pakirano: 5 kos/škatlo
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FUE3270NMN
Komplet za vzdrževanje NOTE DE MUSIC BLACK

Tesnilna vrvica Note De Music Black izdelana iz
steklene preje, temperaturno odporna do 450 °C
z eloksirano jekleno žico v obodu.
Koda: 3270NMN
Tesnilna vrvica Note De Music Black 20 x 7 mm
Koda: 3270NMN
Tesnilna vrvica Note De Music Black 20 x 10 mm
Koda: 3270NMN
Tesnilna vrvica Note De Music Black 23 x 14 mm
Uporaba: kotli na pelete in polena in kamini.

Note De Music Black
Debelina

Lepilna tesnilna vrvica Black Tex izdelana iz
steklene preje, temperaturno odporna do 550 °C.
Koda: 3252XBKIT
Lepljiv Black Tex 8 x 2 mm
Koda: 3254XBKIT
Lepljiv Black Tex 10 x 3 mm
Koda 3255XBKIT
Lepljiv Black Tex 20 x 2 mm
Uporaba: kotli na pelete in polena ter kamini.

Black Tex lepljiv
Debelina

Dolžina

FUE3250XBAKIT
Komplet za vzdrževanje TEXTAPE BLACK

Lepilna tesnilna vrvica Black Tex izdelana
iz steklene preje, temperaturno odporna
do 700 °C.
Uporaba: kotli na pelete in polena ter
kamini.

Textape Black lepljiv
Debelina

Dolžina

mm

m

mm

m

mm

m

20 x 7

2,5

8x2

2,5

10 x 2

2,5

20 x 10

2,5

10 x 3

2,5

20 x 2

2,5

23 x 14

2,5

20 x 2

2,5

Pakirano: 5 kos/škatlo

18

Dolžina

FUE325 - 2 - 4 - 5XBKIT
Komplet za vzdrževanje BLACK TEX

Pakirano: 5 kos/škatlo

Pakirano: 5 kos/škatlo

Lepilni in tesnilni material
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FUE9320 - 2
Lepilni aluminjasti trak (črn ali rjav) za dimniške cevi

Lepilni aluminijasti trak (črn - koda
9320 ali rjav - koda 9322), primeren
za tesnjenje dimniških spojev cevi,
preprečuje izpust dimnih plinov in
ogljikovega monoksida na dimnih
ceveh.
Trak je odporen na visoke temperature.

FUE3310 - 11 - 13 - 14
Lepilni aluminjasti trak

Lepilni aluminijasti trak, primeren za
tesnjenje spojev cevi.
Trak je odporen na visoke temperature z
odličnimi mehanskimi lastnostmi.

Lepilni trak

Lepilni trak

Debelina

Dolžina

mm

m

25

50

50

50

Pakirano: 5 kos

Debelina

Dolžina

mm

m

3310

25

50

3311

30

50

3313

40

50

3314

50

50

Koda

Pakirano: 5 kos
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Pospeševanje prodaje
FUE9090
Razstavno stojalo

172 cm

Stojalo Fuego Style® je zasnovano z
namenom pritegniti pozornost kupcev in
izraziti prepoznavnost, ki jo nudijo razstavljeni
izdelki. Stojalo je na voljo v kompletu z vsem
materialom kot v specifikaciji v ceniku.
Stojalo je opremljeno s kolesi, 3 kljukami in 3
policami za optimalno promocijo izdelkov.

58 cm
62 cm
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EMBALAŽA - PAKIRANJE
Praktično in kompaktno zasnovana z namenom pritegniti pozornost in spodbuditi nakup.
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TEXPACK SRL unipersonale - Via Galileo Galilei, 24 - 25030 ADRO (BS) - Italy
Tel. +39 030 7480168 - Fax +39 030 7480201 - www.texpack.it - info@texpack.it

Zastopa in prodaja:

Seltron d.o.o. | Tržaška cesta 85 A | SI-2000 Maribor | Slovenija
+386 (0)2 671 96 00 | info@seltron.si | www.seltron.si

