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ТРІСКА
ДЛЯ РОЗПАЛЮВАННЯ
Екологічно чистий продукт, призначений для
розпалювання мангалів, камінів, барбекю

Вироблена із чистого дерева хвойних порід
Зроблено в Україні, на виробництві EkoPal в
Київській області
Приємно пахне свіжістю хвойного ліса, ідеально
пасує для приготування їжі
Надійно та щільно упакована, не розсипається при
транспортуванні
Добре висушена, швидко розпалюється

ВЛАСТИВОСТІ:
Склад

100% хвойні породи дерева

Об’єм

7 дм3

Габаритні
розміри

45 х 30 х 20 см

Стандарти
якості

ДСТУ EN15234 - 1:2013 ДГН 6.6.1.1 –
(30-2006 (ГОСТ 3243)

Умови
зберігання

Зберігати у темному сухому місці.
Не використовувати спирт,
бензин для розпалювання. Не
використовувати повторно. Не
зберігати поблизу джерела вогню
або нагрівальних предметів. У
разі пожежі засипати піском

Країна
виробництва

Україна

ДЕРЕВИНА
ДЛЯ РОЗПАЛЮВАННЯ
В процесі розпалювання будь-якого вогнища, вірним є
використання трьох типів деревини в наступному порядку:

1. ТРУТ
Легкозапалювальний матеріал (суха трава,
кора, гілки, спирт тощо), з якого
починається горіння. Запалюється швидко,
але й стрімко вигорає.

2. ТРІСКА
Невеликі бруски деревини, які
розпалюються трутом. Від якості тріски
(матеріалу, сушіння) залежить, як швидко
та надійно відбудеться процес загоряння

3. ДРОВА
Зазвичай, великі бруски деревини, які
додаються у вогнище після загоряння
тріски та поступово додаються у вогонь в
якості палива

АНАЛІЗ
МАТЕРІАЛУ

ОПТИМАЛЬНА ВОЛОГІСТЬ
Згідно рекомендацій
міжнародних організацій,
оптимальною для тріски є
вологість 15-20%. Тріска EkoPal має
рівень вологості нижче 15%. Це
означає, що наша тріска добре горить та
довше зберігається

100% хвойна деревина
Сировина для вироблення
тріски EkoPal – деревина
хвойних порід, що
надходить на виробництво від
перевірених та надійних державних
лісогосподарств. Сосна – один із
кращих матеріалів для тріски

ВИВІРЕНИЙ РОЗМІР
Для ефективності тріски
важливим є її розмір: ширина
та довжина бруска мають бути
не занадто великими, але й не дуже
маленькими. Так, кожен брусок тріски від
EkoPal – не тільки оптимального, але й
стандартизованого розміру

100% безпечний продукт
На відміну від багатьох схожих
продуктів, наша тріска на
рівні сировини є 100%
безпечним для використання продуктом.
Ми гарантуємо повну радіологічну, хімічну
та бактеріологічну безпеку

СУМНІВНІ АБО НАДІЙНІ
ПОСТАЧАЛЪНИКИ ДЕРЕВИНИ

АНАЛОГИ

Eko.PAL

Чимало компаній та приватних
осіб виробляють тріску та дрова
з нелегальної деревини.
Незаконна вирубка лісу не лише
шкодить природі – така
деревина у вигляді
продукції може
нашкодити кінцевому
користувачу. Наприклад,
сировина може бути
забруднена шкідливими
смолами і навіть радіацією!

Деревину на EkoPal
нам постачають ряд
надійних партнерів,
державних
лісогосподарств
Київської та Житомирської
області, згідно прозорих
контрактів. Це офіційні та надійні
джерела, в якості яких наші
клієнти можуть бути впевнені.
Ми підтримуємо відповідальне
використання лісів!

УПАКОВКА:
НАДІЙНА ТА ЯСКРАВА
Більша частина тріски, яку ви зустрінете в
магазинах, просто зібрана в купу в сітчастому
мішку. Такий метод “упаковки” на практиці
здається не дуже зручним: створює зайве
сміття, непросто транспортується та загалом не
дуже презентабельно виглядає

НАЯВНА РУЧКА
ВИСОКА ЩІЛЬНІСТЬ
СУЧАСНИЙ ДИЗАЙН

Тріска від EkoPal надійно збережена
в щільній пластиковій упаковці,
об’ємом 7 дм3. Компактність
та наявність ручки дозволяють
зручно переносити тріску. Щільність
пакету дозволяють уникати зайвого сміття.
Герметично зачинена упаковка також 100%
захищена від вологи, що дає можливість зберігати
тріску будь-де, навіть на відкритому повітрі!

MADE IN UKRAINE
Компанія ЕкоПал - українське підприємство, яке
спеціалізується на виробництві екологічного палива:
деревних гранул (пелет), тріски, колотих дров, а
також інших подібних продуктів: гігієнічних
наповнювачів для домашніх тварин та ін.
Завод компанії EkoPal розташований в
смт. Кодра (Київська область), в оточенні
хвойних та мішаних лісів

ПІДТРИМКА УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
Кінцеві бенефіціари компанії EkoPal - українці та патріоти
нашої держави, мотивовані розвивати виробництво на
рідній землі. Таким чином, купуючі наші продукти, ви
підтримаєте розвиток якісного вітчизняного
виробництва та української економіки!

ВНЕСОК В ЄВРОПЕЙСЬКЕ МАЙБУТНЄ
Компанія EkoPal передусім напрямлена на експорт і
орієнтується на міжнародний ринок. Протягом років ми
підвищували престиж українського виробництва та
отримали довіру клієнтів в таких країнах як Німеччина,
Франція, Великобританія. Ваша підтримка зробить
значний внесок в наш спільний шлях до зміцнення та
європеїзації нашого вітчизняного виробництва.

ТРІСКА
ВІД EKO.PAL
e-mail: mailbox@ekopal.it
ТОВ «ЕКО.ПАЛ»
Україна, 08010, Київська обл., Бучанський район,
смт Кодра, вул. Вокзальна, 9
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