
Газова бутилка на Лайт Газ
10 kg
Изработена е по специална поръчка и в съответствие със стандарт EN 1442.
Подходяща за уреди с малка и средна мощност.
Бутилката е налична с 2 вида вентили (прав и ъглов).
Подходяща е за хотели и ресторанти, заведения за бързо хранене и кафенета.

ВРЪЗКА С НАС
order@lightgas.bg

www.lightgas.bg

Техническа спецификация

Вместимост на газ - 10 кг
Височина - 50 см

Диаметър - 30 см
Вместимост - 22 л

Газова бутилка на Лайт Газ
10 kg �ра� �е����
Изработена е по специална поръчка и в съответствие със стандарт EN 1442.
Добро решение за Вашата кухня. Удобна за тези домакинства, които 
предпочитат традиционни газови бутилки.

Техническа спецификация

Вместимост на газ - 10 кг
Височина - 50 см

Диаметър - 30 см
Вместимост - 22 л

Газова бутилка на Лайт Газ
10 kg ���о� �е����
Изработена е по специална поръчка и в съответствие със стандарт EN 1442.
Добро решение за вашия бизнес.
Сертифицирана, лека, удобна и безопасна  газова бутилка за мотокари.
Тази  бутилка се използва в ресторанти и заведения за бързо хранене.

Техническа спецификация

Вместимост на газ - 10 кг
Височина - 50 см

Диаметър - 30 см
Вместимост - 22 л

Национален телефон 0888 662 200

Смолян, Пампорово, Двеин

Хасково, Димитровград, Харманли 0887 876 783

0888 774 444

http://light-gas.com/produkt/%d0%b3%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0-%d0%b1%d1%83%d1%82%d0%b8%d0%bb%d0%ba%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d1%82-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-10-%d0%ba%d0%b3/
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Газова бутилка на Лайт Газ
22 kg
Изработена е в съответствие със стандарт EN 1442. Предпочитана за газовите 
уреди в бита: в къщи и вили. Добро решение за ресторанти и заведения. 

ВРЪЗКА С НАС
order@lightgas.bg

www.lightgas.bg

Техническа спецификация

Вместимост на газ - 22 кг
Височина - 93 см

Диаметър - 30 см
Вместимост - 50 л

Газова бутилка на Лайт Газ
35 kg
Изработена е в съответствие със стандарта EN 1442. Газова бутилка за 
промишлени нужди. Предпочитаният избор за ресторанти.

Техническа спецификация

Вместимост на газ - 35 кг
Височина - 136 см

Диаметър - 30 см
Вместимост - 80 л

Газова бутилка на Лайт Газ
45 kg
Изработена е по специална поръчка и в съответствие със стандарт EN 1442.
Газова бутилка за промишлени нужди: за търговски обекти като хотели, 
ресторанти, курортни селища, клубове, кафенета, сладкарските цехове и 
предприятия, заведения за обществено хранене, болници, общежития и т.н.

Техническа спецификация

Вместимост на газ - 45 кг
Височина - 115 см

Диаметър - 38 см
Вместимост - 100 л

Национален телефон 0888 662 200

Смолян, Пампорово, Двеин 0888 774 444

Хасково, Димитровград, Харманли 0887 876 783

Бутилката е налична с 2 вида вентили.

Бутилката е налична с 2 вида вентили.

Бутилката е налична с 2 вида вентили.
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Градински газови
отоплителни гъби на Лайт Газ

ВРЪЗКА С НАС
order@lightgas.bg

www.lightgas.bg

Национален телефон 0888 662 200

Смолян, Пампорово, Двеин 0888 774 444

Хасково, Димитровград, Харманли 0887 876 783

Газовият уред тип „гъба“ е предназначен за отопление на външни пространства и добре
вентилирани полуотворени помещения – за градински празненства, партита, коктейли,
градини на ресторанти, барбекю, вили, веранди и др. Предназначен е за работа с пропан-
бутан.

Консумирана мощност – 14 kW
Елегантен и устойчив корпус
Облицовани дръжки и отвори за лесно преместване
Колелца за по - лесно преместване на уреда
Сертифициран маркуч за газова бутилка под налягане
Пиезо-стартер за мигновено запалване
Плавно регулиране на мощността
Газ-регулатор (редуцир винтил)
Височина: 2,22 см. / диаметър на гъбата: 82 см, тегло : 20 кг.
СЕ (европейски) сертификат за качество и съответствие

Употребата на газовите отоплители се осъществява в съответствие с изискванията за
безопасна експлоатация (Инструкция за експлоатация) и на инструкциите на
производител.

Купи или вземи под наем.
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