
biochimeneas
a verdadeira chama para seu lar



seja bem vindo a verdadeira chama de

Esperamos que hoje seja somente o inicio de 
um acontecimento que mudará o espírito e o 
ambiente de seu lar.

È um prazer presentear-te uma pequena parte do 
universo que rodeia a chama Purline entre estas 
páginas, porém o melhor e mais especial está por 
vir...
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• Leia com atenção o manual do usuário. Você irá 
acender um fogo de verdade e terá que manter a máxima 
segurança.

• Eleja o melhor local para colocar a sua Bio-Lareira 
Purline.

• Encha com cuidado o depósito de combustão com 
bioetanol. Nunca mais de 3/4 de sua capacidade.

• Utilize um acendedor longo ou um palito de fósforo 
longo para acender a Bio-Lareira.

• A chama irá adquirindo força pouco a pouco e após 
alguns instantes desfrutará em seu lar da beleza de uma 
verdadeira chama.

a primeira 
 chama



seu primeiro pedido

promoção

• Para criar a verdadeira chama, sua 
Bio-Lareira necessita de um combustível 
adequado. O etanol Purline para Bio-
Lareiras te oferece a segurança de dispor 
de um combustível de alta qualidade, 
que não produz fumaça nem odores, não 
é tóxico ou nocivo ao queimar, porque 
somente exala vapor de água e pequena 
quantidade de CO2 (equivalente a duas 
velas acesas).

• Pode adquirir Combustível Purline para sua Bio-Lareira através da web:

www.biochimeneas.com 

tel. +34 91 392 05 09

Lojas - Consulte a lista dos principiais distribuidores de Combustível Purline para 
Bio-Lareiras na seção “Pontos de Venda” de nossa web.

• As Bio-Lareiras Purline utilizam unicamente etanos para calefação como 
combustível. O etanol desnaturado é um produto biodegradável e uma fonte 
de energia renovável. Produz uma bonita chama amarela sem fumaça nem 
odores, e proporciona um calor direto e imediato.

a energia 
para criar  fogo

Registre-se em nossa web, e receberá 
gratuitamente um jogo de folhas decorativas junto 
com o seu primeiro pedido de biocombustível.

decorar



sua Bio-Lareira

o seu próprio desenhosua lareira
tradicional

decorar

ou criar  renovar

• Com os blocos de Combustão Purline poderá converter 
uma lareira tradicional em uma Bio-Lareira. Somente terá 
que colocar o bloco no borralho 
da lareira, e assim esquecer-se 
da fumaça e cinzas.

• Lenhas

• Pedras (cinza ou brancas)

• Folhas

• Outra boa opção dos blocos de combustão Purline é criar uma Bio-
Lareira própria, de maneira muito mais sensível e econômica que uma 
lareira tradicional, e com possibilidades de colocá-la em lugares onde 
de outra maneira não seria possível, não necessitando de condutores 
de saída de fumaça, entretanto mantendo sempre a segurança:  
- Mediante a utilização de materiais 
ignífugos (que não transmitem calor): 
pedra, vidro temperado, ladrilhos, 
cimento, etc.
- Contando com a ajuda de um Profissional 
ou de uma pessoa qualificada. 

• Outra boa opção dos blocos de combustão Purline é criar uma Bio-
Lareira própria, de maneira muito mais sensível e econômica que uma 
lareira tradicional, e com possibilidades de colocá-la em lugares onde 
de outra maneira não seria possível, não necessitando de condutores 
de saída de fumaça, entretanto mantendo sempre a segurança:  
- Mediante a utilização de materiais 
ignífugos (que não transmitem calor): 
pedra, vidro temperado, ladrilhos, 
cimento, etc.
- Contando com a ajuda de um Profissional 
ou de uma pessoa qualificada. 



condições de segurança 

a  bio-lareira
• Nunca deixe um fogo acendido sem vigilância.
• Disponha de um extintor de incêndios perto da Bio-Lareira.
• Não utilizar a Bio-Lareira perto de produtos inflamáveis.
• Mantenha as crianças e mascotes longe da Bio-Lareira.
• Não tocar a Bio-Lareira nem suas partes durante seu funcionamento, nem atrás 
dela até que tenha passado um tempo prudencial que se esteja resfriada.
• Utilize a Bio-Lareira em um lugar com suficiente ventilação.
• O depósito de combustão e o combustível não devem ser expostos diretamente 
ao sol nem a fontes de calor.
• Não introduza elementos estranhos na Bio-Lareira.
• Se possuir acessórios para sua Bio-Lareira coloque-os de forma que não 
obstruam o bloco de combustão.
• Não tente apagar a Bio-Lareira soprando, somente conseguiria avivar a chama, 
nem jogando água.
• Se recomenda deixar que o fogo se extinga sozinho uma vez consumido todo o 
combustível. Em caso de necessitar apagar o fogo antes, se deve usar a ferramenta 
de apagador que se inclui com a Bio-Lareira.

 

o combustível



BIOETANOL

!
Por favor, leia cuidadosamente o 
manual do usuário anexo com a 
Bio-Lareira que acaba de comprar 
para entender totalmente o seu 
correto funcionamento.

Esperamos que desfrute com a 
verdadeira chama Purline.

o combustível
• Utilize somente bioetanol para calefação. Outro tipo de sustâncias 
poderiam deteriorar sua nova Bio-Lareira ou que seria pior por 
serem prejudiciais para sua saúde e para o meio ambiente.
• Não fume enquanto manipula o bio-etanol.
• Mantenha o combustível armazenado bem fechado, e fora do 
alcance de crianças e animais.
• Preste muita atenção no momento de encher o depósito com o 
combustível, para não respingar fora nem ultrapassar as 3/4 partes 
do depósito.
• Não encher o combustível no depósito enquanto a chama estiver 
acesa, nem tão pouco quando o bloco de combustão estiver quente.
• Não armazene o combustível perto da Bio-lareira, nem de outra 
fonte de calor.
• Respeite o meio ambiente! Nunca jogue o combustível nos 
condutos de água nem na natureza.



biochimeneas

www.biochimeneas.com
tel. 91 392 05 09
C. Torrox 2 - 28041 - MADRID

• Este folleto se puede descargar en diferentes idiomas en nuestra web:
• This brochure can be downloaded in different languages from:
• Cette brochure peut être téléchargé en plusieurs langues sur le site:
• Questo opuscolo si può scaricare in diverse lingue dal nostro sito web:
• Die Broschüre kann in diversen Sprachen heruntergeladen werden:
• Esta brochura pode ser baixada em várias línguas na página:

www.biochimeneas.com


