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UPPLÝSINGAR:  THREE STARS eldspýtur eru líklega þær mest dreifðustu í heimi með yfir 120 ára reynslu og komu fyrst á markað árið 1887.  Þær eru 
framleiddar í „mekka“ eldspýtnaframleiðnada í Jönköping í Svíþjóð en þaðan eru sagðar koma bestu eldpýtur í heimi.  THREE STARS uppfylla ströngustu 
gæðakröfur og aðeins er notað besta hráefnið við framleiðsluna.  Þær eru frameiddar úr hágæða Öspum þar sem gerðar eru kröfur um að viðurinn sé 
sterkur, harður, hvítur, lyktarlaus, hafi beinar æðar (grains), auðveldur í vinnslu og nægilega holóttur (porous) til að drekka í sig paraffin wax.  Í framleiðslunni 
eru gerðar reglulegar gæðaprófanir og allt skráð skv. ströngustu kröfum til að uppfylla allt það mikilvæga varðandi öryggi eldspýtna en það er: að það kveikni 
á þeim auðveldlega, það detti ekki af þeim glóð, þær brotni ekki, það haldist ekki neysti í þeim eftir að loginn hefur verið slökktur, að þær innihaldi ekki 
eitraða þungamálma og séu umhverfisvænar.  Til fróðleiks má geta þess að á hverri SEKÚNDU er kveikt í 190.000 eldspýtum um allan heim !!!

Three Stars eldspýtur langar 95mm 15stk
vnr. 880212363

15 stokkar í bakka 
x 2 carton = 30 stk í ytri kassa 

(stokkur c.a. 11 x 6,5 x 2 ; eldsp. 9,5cm)

Three Stars eldpýtur 100 stk
vnr. 880222360

10 stokkar í búnti x 10 carton plastað 
x 10 = 1000 stk í ytri kassa
(stokkur c.a. 11 x 6,5 x 2)

Three Stars eldspýtur heimilisstokkur
vnr. 880232362

36 stokkar í bakka 
x 3 carton = 108 stk í ytri kassa

(stokkur c.a. 7 x 5,3 x 2,5 ; eldsp. 5,5cm)

x 10 carton
= 100 stokkar!

(DRAWIY|001064]
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Three Stars uppkveikikubbar 20 stk
Framleiddir eftir ströngustu kröfum um öryggi og úr 

hágæða efniviði frá eigin skógrækt.  40% viður - 60% vax.
Environmentally friendly.  

Kveikt er í uppkveikikubbi með því að renna honum eins 
og eldspýtu eftir hliðarfleti á umbúðakassa.  Látið loga í 
smá stund og sett svo í arininn, kolagrillið eða sambæri-

legt eldstæði.

vnr. 880272395
20 stk pk -  20 pk í kassa
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Cricket „SIMPLICITY“
vnr. 8801000

1 stk - 50 í kassa (500 ytri)

)HRAXTE|280013]
Cricket „FUSION-3“

vnr. 8801003
1 stk - 50 í kassa (500 ytri)

)HRAXTC|230492]
Cricket „FUSION CANDY“

vnr. 88010031
1 stk - 50 í kassa (500 ytri)

 )HRAXTC|232588]

Cricket „ECO material“
vnr. 8801009

1 stk - 50 í kassa (500 ytri)

 )HRAXTE|390019]
Cricket „MINI FLUO colors“

vnr. 8801013 
1 stk - 50 í kassa (500 ytri)

 )HRAXTC|224347]

UPPLÝSINGAR:  Daglega nota um 200 milljón manna í meira en 100 löndum Cricket kveikjara!  Cricket er einn útbreiddasti kveikjari í heimi og skarar framúr 
öðrum kveikjurum hvað varðar GÆÐI og ÖRYGGI.  Þeir eru gerðir úr sérstöku nyloni (self-extinguishing) sem þolir all að 250 gráðu hita og ef hann hitnar 
bráðnar hann og lekur gasinu út en springur ekki eins og margir kveikjarar!  Hann er með „fixed flame technology“ sem skynjar hitastig og gefur alltaf sömu 
hæð af loga (um 5 cm) og þróaður þannig að ryk og drulla hindri ekki logann.  Cricket er fyrsti kveikjarinn í heiminum sem er „barnvænn“.  Cricket kveikjarar 
eru vottaðir samkvæmt ISO stöðlum (International Organization for Standardization) EN 13869, ISO 9001, ISO 9994, GS and SG.
MARKAÐSHLUTDEILD: Cricket er þriðja stærsta kveikjaramerkið í heiminum!

Electronic „Simplicity“  
smellukveikjarar

vnr. 8801004
1 stk - 50 í kassa (500 ytri)

)HRAXTC|230485]

Cricket „Íslenski fáninn“
vnr. 88010033

1 stk - 50 í kassa (500 ytri)

 )HRAXTE|390019]
Cricket „Aurora/Norðurljós“

vnr. 88010032
1 stk - 50 í kassa (500 ytri)

 )HRAXTE|390019]ath sama strikamerki
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UPPLÝSINGAR:  Daglega nota um 200 milljón manna í meira en 100 löndum Cricket kveikjara!  Cricket er einn útbreiddasti kveikjari í heimi og skarar framúr 
öðrum kveikjurum hvað varðar GÆÐI og ÖRYGGI.  Þeir eru gerðir úr sérstöku nyloni (self-extinguishing) sem þolir all að 250 gráðu hita og ef hann hitnar 
bráðnar hann og lekur gasinu út en springur ekki eins og margir kveikjarar!  Hann er með „fixed flame technology“ sem skynjar hitastig og gefur alltaf sömu 
hæð af loga (um 5 cm) og þróaður þannig að ryk og drulla hindri ekki logann.  Cricket er fyrsti kveikjarinn í heiminum sem er „barnvænn“.  Cricket kveikjarar 
eru vottaðir samkvæmt ISO stöðlum (International Organization for Standardization) EN 13869, ISO 9001, ISO 9994, GS and SG.
MARKAÐSHLUTDEILD: Cricket er þriðja stærsta kveikjaramerkið í heiminum!

Cricket „SIMPLICITY“ 3pk 
vnr. 8801001

3 stk - magn 50 í  kassa

)HRAXTC|227140]
Vnr. 8801099
4 hæðir og 2 toppar í kassa.
Hægt að pússla saman eins  
mörgum hæðum og maður vill.  
Ath. geyma afgangana!
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$BHZRRA|001140]

Cricket FirePower kveikjari
Öryggislæsing og með góðu gripi

vnr. 8801006
1 stk - magn 18 í kassa

UPPLÝSINGAR:  Cricket kertakveikjarar eru hágæða vara framleidd skv. ströngum alþjóðlegum sem og sænskum gæðastöðlum í verksmiðju í Hollandi.  Þeir eru 
smart, nettir, notendavænir og fara í gegnum strangar gæðaprófanir enda vottaðir samkvæmt ISO stöðlum (International Organization for Standardization) EN 
13869, ISO 9001, ISO 9994, GS and SG.   >> Cricket kertakveikjarar eru áfyllanlegir!

Cricket FireFlex í gólfstandi
1 standur =  144 kveikjarar (9x16 í kassa)

vnr. 88010051
DUN 28710732231110

)HRAXTC|230461]
Cricket FireFlex kveikjari - NÝ HÖNNUN
Sveigjanlegur og nettur með góðu gripi

vnr. 8801005
1 stk - magn 16 í kassa


