O CLIPPERZE
Clipper to marka z tradycjami,
istniejąca blisko 50 lat. Są to
najbardziej popularne i uwielbiane
na całym świecie zapalniczki.
Zaprojektowane i skonstruowane
w mieście, które jest symbolem
nowatorskiego wzornictwa
i architektury - Barcelonie.
Miliony sprzedanych produktów
w Polsce! Od 2015 roku wyłącznym
dystrybutorem brandu jest Spółka
Eurus.

ZAPALNICZKI
CP 11
Clipperowa klasyka w kultowym, cylindryczym kształcie dostępna w wielu odsłonach.
Prawdziwa gratka dla kolekcjonerów!

CP 11 POP COVERS
Klasyka z iskrą awangardy, dostępna w wielu ognistych wzorach. Model wyróżnia ręcznie wiązana, przyjemna
w dotyku silikonowa lub korkowa obudowa. Musisz to poczuć!
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ZAPALNICZKI
CK 11
Młodszy brat kultowego, cylindrycznego Clippera w unowocześnionej wersji pizoelektrycznej.
Dostępny w wielu wzorach. Każdy znajdzie coś dla siebie!

CKJ 11
Ogniste połączenie bezpiecznej, nylonowej klasyki, ręcznej regulacji i innowacyjnych JETOWYCH rozwiązań.
Dla lubiących połączenie tradycji i ognistych nowości.
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ZAPALNICZKI
CMP 11
Bezdyskusyjny sztos elegancji wśród Clipperów z ręczną regulacją płomienia. Ikona stylu i szyku, a to wszystko
dzięki designerskiej metalowej obudowie

CMKJ 11
Elegnancik z duszą innowatora. Ręcznie regulowany płomień JET, który nie gaśnie na wietrze, zamknięty
w szykownej, metalowej obudowie. Sprawdź go w ekstremalnych warunkach!

CMP 11 PIPE
Bezdyskusyjny sztos elegancji wśród Clipperów z ręczną regulacją płomienia.
Idealny dla miłośników cygar.

4

KATALOG PRODUKTÓW

ZAPALARKI
ZAPALARKA MINI TUBE
Piezoelektryczny Clipper o niestandardowym kształcie z ręczną regulacją płomienia został zaprojektowany
z myślą o niestandardowych potrzebach. Jeśli jesteś fanem świeczek – między Wami zapłonie gorące uczucie.

ZAPALARKA TUBE
Piezoelektryczny Clipper dla prawdziwych koneserów ognia. Idealnie dopełni domowy niezbędnik, znajdując swoje
miejsce zaraz przy kominku. Tak, by być zawsze pod ręką i dzięki przedłużonej tubie pomóc Ci w szybkim rozpaleniu
domowego ogniska.

ZAPALARKA WAVE
Coś, czego nie może zabraknąć w niezbędniku prawdziwego surwiwalowca czy wielbiciela imprez w terenie.
Wygodna, przedłużona tuba piezoelektrycznego Clippera z poręcznym uchwytem to gwarancja udanego grilla.

ZAPALARKA WAVE FLEXIBLE
Unowocześniona wersja piezoelektrycznego Clippera wprost stworzonego do imprez w terenie - w jeszcze lepszej wersji
z elastyczną tubą!
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AKCESORIA
GAZ 300 ML
Każdy Clipper jest EKOLOGICZNY! Cóż, tak mamy – lubimy zapętlać to, co dobre i dbać o to, co najlepsze, czyli naszą
Planetę. Nieważne jaki model Clippera – każdy z nich da Ci możliwość ponownego napełnienia gazem –
w nieskończoność!

BENZYNA 133 ML
Benzyna Clipper to wysokiej jakości paliwo, przeznaczone do napełniania zapalniczek benzynowych Clipper.

KAMIEŃ DO ZAPALNICZEK
Modele Clipper CP11, FCP11, POP COVERS, CMP11 są mega i są #proekologiczne. Możesz w nich wielokrotnie
wymieniać nie tylko gaz, ale też krzemień. Zapętlaj to, co dobre i rozpalaj ogień bez końca!

WKŁAD FLINT SYSTEM
Jesteś ClipperManiakiem krzemieniowych Clipperów? Rozpalaj w nich ogień bez końca. Bądź LIKEPRO_EKO,
nie wyrzucaj – wymieniaj wkłady! Pamiętasz, że wkład flint to również ubijak do tytoniu!
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WZBOGAĆ OFERTĘ SWOJEGO SKLEPU
O NAJBEZPIECZNIEJSZE, EKOLOGICZNE
I NAJBARDZIEJ DESIGNERSKIE
ZAPALNICZKI NA ŚWIECIE!
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