
 



FANALETS VOLADORS                                                                                                                                   
Els fanalets voladors són petits globus d'aire calent, però ni són tots iguals ni de la mateixa 

qualitat, les diferències més importants sobre la seva composició i seguretat es poden veure 

fent un clic al nostre vídeo il·lustratiu:Fanalets voladors-Que són i com funcionen                                                                                                            

Els nostres fanalets voladors                                                                                                                           

Tots els nostres fanalets vénen completament muntats, llestos per ser utilitzats, són d'alta 

qualitat, 100% biodegradables, sense cables, ni parts metàl·liques, fets amb canya de bambú 

i paper d'arròs amb retardant de foc que no permet que el paper pugui accidentalment 

cremar en flames, ni durant la seva manipulació ni durant el vol.                                                     

La cèl·lula de combustible, es pot encendre amb qualsevol encenedor i la seva combustió no 

produeix degoteig, evitant que qualsevol espectador pugui patir danys mentre contempla 

com s'allunya el seu fanalet. La cèl·lula de combustió es consumeix totalment durant el vol, 

evitant la possibilitat que residus incandescents baixin amb el fanalet.                                            
La composició de la cèl·lula de combustible, la força ascensional que proporciona i el seu reduït temps de 

combustió en vol, combinat amb la qualitat del ignifugat del paper, fa que els nostres fanalets voladors 

siguin avui dia els més fiables del mercat.                                                                                                                                             

Certificat SGS                                                                                                                                                       

Tots els elements que integren els nostres fanalets voladors compleixen la normativa europea E71-1:2011 

(Propietats mecàniques i físicas) EN71-2: 2011 (Comportament davant del foc i inflamabilitat de materials i 

productes ) EN-71-3:1994+A1 2000 +AC:2002 (Migració de certs elements) 

Fanalet volador                                                                                                                                                                              
Mides: 70 cm d’alçada, 55 cm d’amplada màxima i 35 cm a la base                                                                                  

Pes: 60 grams aprox.                                                                                                                                                          

Duració de la cèl·lula de combustible QSTC5: 5 minuts aprox.                                                                                                                                                            

Com funcionen                                                                                                                                                 
Quan s'encén la cèl·lula de combustible, l’escalfor generada omple el fanalet d'aire calent i 

com qualsevol globus d'aire calent s'eleva cap al cel. Un cop la cèl·lula de combustible 

s'apaga, es refreda l'aire del seu interior i el fanalet baixa lentament de tornada a terra.                  

Cal recordar                                                                                                                                                                                                                                         
Tot i que els nostres fanalets voladors correctament utilitzats baixen apagats, la normativa en matèria de 

prevenció d’incendis forestals prohibeix (entre el 15 de març i el 15 d’octubre) llençar objectes encesos i llençar 

coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc a tots els terrenys forestals de Catalunya, 

siguin o no poblats d'espècies arbòries, i a la franja de 500 metres que els envolta.                                                     

(Generalitat de Catalunya – DECRET 64/1995, de 7 de març )                                

Farolillos voladores BCN                                                                                                      
info@farolillosvoladoresbcn.com                                                                                                                                                      

Tel. 618 266 956  Jordi 

http://youtu.be/mF4ui6B_Lsc
http://youtu.be/mqPwZH2P_vE
http://www.sgs.es/
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=108858&language=ca_ES
http://www.farolillosvoladoresbcn.com/
mailto:info@farolillosvoladoresbcn.com


 

https://www.youtube.com/user/FarolillosVoladores
https://youtu.be/mF4ui6B_Lsc
https://youtu.be/8Ee04Lf3VZ8
https://youtu.be/mqPwZH2P_vE
https://youtu.be/UETGRrlPb9o
https://youtu.be/zdPoKRY-fyA


                  



 



 



              


