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Geneeskracht en verzorging
van TIROLER STEINÖL®
Door zijn unieke, uitgewogen samenstelling wordt
aan TIROLER STEINÖL een uitzonderlijke en veelzijdige natuurlijke en geneeskrachtige werking
toegeschreven.
Het vormde zich uit fossiele afzettingen van de
oerzee, de „Tethysoceaan“, en werd bij het ontstaan van de Alpen in het Bächental (Karwendel,
Achensee in Tirol) tot een hoogte van 1.800 meter
boven zeeniveau omhoog gestuwd. De in het
oliehoudend leisteen voorkomende vetstof – met
een oliegehalte van 4-6% – is afkomstig van planten, vissen uit de oertijd, mosselen en andere zeedieren (ammonieten).

3

4

Verzorging en vitaliteit!
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Vitaalbad met TIROLER STEINÖL

Douchegel

Om te regenereren en lichaam en geest
frisse energie te geven, vooral bij beginnende verkoudheid. Het vitaalbad is
uitgelezen door een speciale compositie
van hoogwaardige etherische oliën,
zoals pijnboomnaald-, eucalyptus-,
tijm- en lavendelolie. Hoogwaardige
vochtinbrengende oliën als ricinus-,
jojoba en soja-olie zijn bovendien
een weldaad voor de huid en houden haar soepel. De straffende werking voor de huid en een aangename geur zorgen voor een gevoel van
pure ontspanning en regeneratie.

Exclusieve lichaamsreiniging,
bijzonder huidvriendelijk en
verzorgend door hoogwaardige ingrediënten van plantaardige oorsprong, evenals
vitamine E. Voor normale en
gevoelige huid, pH-neutraal.
Door effectief vochtinbrengend vermogen droogt de
huid niet uit. Derhalve uitstekend geschikt voor dagelijkse
toepassing.

®

met TIROLER STEINÖL®

Toepassing:
voor het baden minstens 3 volle
dopjes aan het badwater
toevoegen.

Flessen: 200 ml en 500 ml

Flessen:
200 ml en 500 ml

... vitaal en gezond!
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Haarshampoo

Vitaalshampoo

Zeer milde, pH-neutrale shampoo voor de exclusieve verzorging van enigszins vet haar en
een gevoelige hoofdhuid.
Gaat de vorming van roos
tegen, beschermt tegelijk
uw haar en geeft het een
zijdeachtige glans. Geschikt
om dagelijks het haar te
wassen. Droogt de haaraanzet niet uit en verleent
nieuwe kracht.

Door zijn harmonieuze receptuur is
TIROLER STEINÖL vitaalshampoo bijzonder mild en huidvriendelijk. Een
speciaal kruiden-vitaminencomplex versterkt de haaraanzet en maakt het haar
eenvoudiger te kammen, zacht en soepel. Een aangename geurstof zonder
allergenen rondt de samenstelling van
deze hoogwaardige haarshampoo af.
De pH-waarde is optimaal afgestemd
op de hoofdhuid. Bijzonder aanbevelenswaardig bij kwetsbaar haar en
een sensibele haaraanzet, ook voor
fijn kinderhaar.

met TIROLER STEINÖL®

Toepassing:
maar een keer doorwassen
nodig!

met TIROLER STEINÖL®

Flessen: 200 ml en 500 ml
Flessen:
200 ml en 500 ml

... vitaal en gezond!
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Steenoliezeep
met TIROLER STEINÖL®

De klassieke zeep met een hoog gehalte
aan TIROLER STEINÖL voor een milde,
regelmatige verzorging en reiniging van
gevoelige, vette en onreine huid, vooral
bij een problematische huid in de jeugd.
Regelmatige toepassing levert een heldere, reine huid op.

Nettogewicht: 100 g

Pure zeep met TIROLER STEINÖL

®

Echte, vloeibare zeep met TIROLER STEINÖL voor
oorspronkelijke reiniging en huidverzorging. Zonder
synthetische tenside,
op traditionele wijze
vervaardigd.
Flessen: 200 ml en 500 ml

Arnica-zeep met TIROLER STEINÖL

®

Een fijne zeep voor het dagelijks gebruik voor een milde verzorging van uw huid. Zorgt voor een strakkere
huid en bevordert de doorbloeding.

Nettogewicht: 100 g

... vitaal en gezond!
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Haarbalsem

Bodylotion

Deze haarbalsem met een subtiele
formule maakt beschadigd haar weer
soepel, eenvoudig te kammen en
verleent een zijdeachtige glans,
vooral in combinatie met onze
hoogwaardige TIROLER STEINÖL
haarshampoos. Vitamine H (biotine) en pro-vitamine B5 (panthenol) dringen diep door in het
haar en zorgen voor een duurzame, natuurlijke bescherming.

De ideale aanvulling na de dagelijkse douche of na een bad met
steenolie. Trekt snel in de huid in
zonder vet te worden en zorgt
voor een zijdezacht gevoel.
Geeft de natuurlijke vochtigheid
terug en biedt een aangenaam,
glad effect van de huid. Naast de
effectieve TIROLER STEINÖL verwennen speciaal geselecteerde,
natuurlijke oliën van avocado en
jojoba, plus vitamine E uw huid.

met TIROLER STEINÖL®

Toepassing:

met TIROLER STEINÖL®

na het wassen in het handdoekdroge haar inmasseren, 1-2 minuten laten inwerken en vervolgens goed uitspoelen.
Flessen:
200 ml en 500 ml
Flessen: 200 ml en 500 ml

... vitaal en gezond!
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Huidbalsem

Voetenbalsem

Deze uitzonderlijk effectieve balsem met een zeer hoog gehalte TIROLER STEINÖL is een welkome aanvulling op de al
tientallen jaren beproefde huiszalf met TIROLER STEINÖL.
Natuurlijke bestanddelen als jojobaolie, vitamine E en bijenwas vormen een uitgewogen receptuur met bijzonder veelzijdige toepassingen, zoals bijvoorbeeld voor het motorisch
apparaat, de gewrichten of voor de behandeling van littekens, e.d.

Maakt vooral vermoeide en overbelaste voeten snel weer fris.
Trekt snel in de huid in en geeft een weldadig en activerend
gevoel van frisheid. Regenereert en verzorgt de huid tot deze
soepel is, ook bij reeds verharde drukpunten. Hiervoor worden naast een verzorgende en huidvriendelijke basis vooral
kamfer en menthol gebruikt. Beschermt bij regelmatig gebruik ook preventief tegen voetschimmel en jeuk.

met TIROLER STEINÖL®

Verpakking: 100 ml

met TIROLER STEINÖL®

Verpakking: 100 ml

... vitaal en gezond!
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Handcrème

met TIROLER STEINÖL®
Overvloedige handcrème voor
lang aanhoudende verzorging,
ook uitstekend geschikt voor
zwaar belaste handen. Voor een
intensieve handverzorging en
een langdurige vochtregulering.
Naast de weldadige en kalmerende kracht van de TIROLER STEINÖL
zorgen natuurlijke inhoudsstoffen
als rijstzetmeel, amandelolie en
sheaboter voor een zachte, soepele
en goed verzorgde huid.

Tube: 75 ml

... vitaal en gezond!
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Dagcrème

Nachtcrème

Deze hoogwaardige dagcrème is bijzonder geschikt
voor de verzorging van droge,
veeleisende en gestreste huid.
Weldadige extracten van de
alpenroos, korenbloem en
wilde cichorei werken kalmerend op de huid en zorgen dat
de huid er gladder uitziet. Panthenol, sheaboter en jojobaolie
geven intensieve vochtigheid en
ondersteunen de milde verzorgende werking van deze crème.
De TIROLER STEINÖL dagcrème
trekt goed in en zorgt voor een
glad en ontspannen aanvoelende
huid.

Voor intensieve huidverzorging tijdens de regeneratie ´s nachts. Weldadige
extracten van de alpenroos,
korenbloem en wilde cichorei
werken kalmerend op de huid,
die er ook gladder uitziet.
Amandelolie, avocado-olie en
olijfolie beschermen de huid
tegen uitdrogen. Monoi- en
sheaboter verhogen de soepelheid van de huid en ondersteunen de regeneratie.

met TIROLER STEINÖL®

met TIROLER STEINÖL®

Tube: 50 ml
Tube: 50 ml

... vitaal en gezond!
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Goudsbloemcrème
met TIROLER STEINÖL®

Een vochtinbrengende crème die haar werkzame bestanddelen put uit de goudsbloem en de al meer dan 100 jaar
beproefde TIROLER STEINÖL. Al generaties lang wordt het
extract van de goudsbloem gebruikt als huismiddel tegen
vele klachten. Deze effectieve en weldadige crème is bijzonder geschikt voor droge, gevoelige en oververmoeide
huid. Trekt volledig in en is niet vet.
Verzorgend en regenererend
voor gezicht, handen en
lichaam.

Verpakking: 100 ml

Lariksharsbalsem
met WAARDEVOLLE BESTANDDELEN
Voortreffelijke verzorging van te zwaar belaste, oververmoeide en ruwe huid (ook bij gekloofde huid). Maakt de
huid zacht en soepel. Ook geschikt ter bevordering van de
doorbloeding van de huid. Regenereert en beschermt dankzij het hars van de inheemse lariks.

Verpakking: 90 ml

... vitaal en gezond!
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Bergdencrème
met ZUIVERE BERGPIJNBOOMOLIE
Huidcrème met zuivere olie van de bergden uit
de omringende bergen, voor betrouwbare
bescherming tegen wind en kou.
Bevordert de natuurlijke bruining van de huid
(bevat geen lichtbeschermingsfactor).

Toepassing:
op de huid aanbrengen en insmeren, vooral de
handen en het gezicht (niet in de
ogen of op de slijmhuid
aanbrengen).

Tiroler
lotion van de
bergden
met TIROLER STEINÖL®

Weldadig en stimulerend bij
spierpijn, verrekking en stijve
spieren. Aangename werking
dankzij de combinatie van
TIROLER STEINÖL en bergdenolie uit de omringende bergen.

Toepassing:
de betreffende lichaamsdelen
overvloedig insmeren.

Verpakking: 90 ml
Flessen: 200 ml en 500 ml

... vitaal en gezond!
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Huidtonic

met TIROLER STEINÖL®
Stimulerend en ontspannend, vooral na
sportieve activiteiten. Bijzonder weldadig speciaal voor zware belasting van
het motorisch apparaat en bij spierpijn.
Buitengewoon verfrissend, met een
aangenaam vochtinbrengend
vermogen.

Toepassing:
de betreffende lichaamsdelen
overvloedig insmeren.

Flessen:
200, 500 en 1.000 ml

... vitaal en gezond!
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Wellness en gezondheid!
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Het steenoliebad

Fossiele olie

RUSTGEVEND

Speciaal sulfonaat – een product met
optimale kwaliteit en zuiverheid, volkomen wateroplosbaar.
Door een complexe en milde procedure
bij de vervaardiging is het organisch
gebonden zwavelgehalte in dit product
zeer hoog. Doelgerichte toepassing met
hoge effectiviteit.

Het rustgevende bad zorgt voor ontspanning en ondersteuning van het overbelaste motorisch apparaat.
Een topproduct uit het assortiment van
TIROLER STEINÖL. Het hoge gehalte
aan organisch gebonden zwavel zorgt
voor een uitzonderlijk welbehagen.
Het fungeert niet alleen als „kuur voor
de badkuip thuis“, maar het bad met
steenolie wordt ook al lang toegepast
in ziekenhuizen, rehabilitatiecentra en
kuurinrichtingen.

Fles van: 30 g

Toepassing:
vul het bad met minstens 3 eetlepels
steenoliebad, voor een deelbad voegt
u 1-2 eetlepels warm water toe.

Flessen: 250 ml, 750 ml en 5.000 g
Porties verpakt in een doos: 50 stuks à 110 ml

... vitaal en gezond!
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Tiroler Steinöl® huiszalf

Massageolie

Een specialiteit van uitzonderlijke kwaliteit en bijzonder veelzijdig in de toepassing. Al tientallen jaren beproefd als een
uitmuntende trekzalf bij lichte ontstekingen en bevriezingen.
Deze zalf is een onmisbaar bestanddeel van elke goed gesorteerde huisapotheek.

Verwen uw lichaam door een
massage met harmonieus op
elkaar afgestemde, uitgelezen
oliën.
De huid wordt zacht en soepel
en zorgt vooral na een bad in
steenolie voor een gevoel van
fitheid en ontspanning.

Z.Nr. 7430

Toepassing:
zalf goed in de huid masseren
of op de betreffende plek op
de huid aanbrengen en
met geschikt verband
bedekken. Voor een
optimale werking
wordt behandeling
tijdens de nacht aanbevolen (bestemd voor
uitwendig gebruik).

Verpakking: 100 ml

met TIROLER STEINÖL®

Flessen:
100, 200 en 500 ml

... vitaal en gezond!
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Geneeskrachtige modder van olieschalie
Fossiele STEINÖL-Fango

Toepassing:

Lokale warmtebehandeling in de vorm van kompressen met
slik voor de behandeling van chronisch-reumatische of degeneratieve aandoeningen van het motorisch apparaat, waaronder chronische poli-artritis, artrose, Morbus Bechterew,
chronisch degenererende aandoeningen van de wervelkolom,
chronisch stijve spieren, of voor de nabehandeling van verwondingen van het motorisch apparaat
na ongevallen of sportblessures.

de gesloten verpakking met goudfolie in warm water
voorverwarmen. De geneeskrachtige modder uitnemen,
op het te behandelen lichaamsdeel leggen en met een
warmhoudend materiaal ca. 20 tot 30 minuten goed
op temperatuur houden (zie beschrijving
op de verpakking).

Inhoud per
verpakking: 3 stuks

... vitaal en
gezond!
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Cadeaucassette

Cadeaubox

Het exclusieve geschenk uit de Oostenrijkse vitaalregio Achensee/Tirol voor elke gelegenheid. Verkrijgbaar met verschillende
vullingen.

Haarshampoo 100 ml
Douchegel 100 ml
Huidtonic 100 ml
Bodylotion 100 ml

Vitaal

Wellness

Vitaal-shampoo 200 ml
Vitaal-bad 200 ml
Bergden-lotion 200 ml
Voetenbalsem 100 ml
Arnica-zeep 100 g

Steenolie-bad 250 ml
Bodylotion 200 ml
Vitaal-bad 200 ml
Goudsbloemcrème 100 ml
Steenolie-zeep 100 g

Fitness
Haarshampoo 200 ml
Huidtonic 200 ml
Douchegel 200 ml
Voetenbalsem 100 ml
Arnica-zeep 100 g

Draagbare doos
Steenolie in draagbare doos voor individuele indeling (voor flessen van
200 ml).

Exclusief
Massageolie 100 ml
Vitaal-bad 200 ml
Steenolie-bad 250 ml
Huidbalsem 100 ml
Goudsbloemcrème 100 ml

Cadeaucassette
Fitness
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Vitaliteit en gezondheid
voor uw dieren!
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Flatulentiehulp met TIROLER STEINÖL

®

Natuurlijk product ter bevordering van de spijsvertering voor herkauwers, speciaal bij de omstelling
van droogvoer naar beweiding.

Huissmeermiddel
met TIROLER STEINÖL®

Fles van: 1.000 ml

Tiroler Steinöl®

Met natuurijke bestanddelen voor bijzondere verzorging van het vel van dieren.
Geschikt voor gebruik in de biologische
landbouw.

voor de BOERDERIJ
Beproefd huismiddel met natuurlijke bestanddelen voor bijzondere verzorging. Voor uitwendige toepassing bij dieren. Geschikt voor gebruik in de biologische landbouw.

Verpakking: 500 ml

Verpakking: 500 ml

... vitaal en gezond!
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Runder-vloeistof met TIROLER STEINÖL

®

Beproefd huismiddel met natuurlijke bestanddelen
voor bijzondere verzorging. Ontziet uw dier in de
vrije natuur, op het weiland en in de stal. Geschikt
voor gebruik in de biologische landbouw.

Ringworm-balsem
met TIROLER STEINÖL®

Fles van: 1.000 ml

Uier-verzorging
met TIROLER STEINÖL®

Uier-verzorging met TIROLER STEINÖL verzorgt en
kalmeert rauwe, overbelaste en
verhitte huidgedeelten en zorgt
voor een soepele zachte huid.
Geschikt voor gebruik in de biologische landbouw.

Verpakking: 500 ml

Deze balsem met TIROLER STEINÖL is al
tientallen jaren een beproefd recept tegen
ringworm bij kalveren (trichophyton verrucosum). Geschikt voor gebruik in de biologische landbouw.

Verpakking: 500 ml

... vitaal en gezond!
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Paardenshampoo
met TIROLER STEINÖL®

Paardenvloeistof

Zorgt voor een glanzend vel,
wapperende manen en beschermt
deze ook. Circa 100 ml paardenshampoo in 2 liter warm water
oplossen en met een spons
inwrijven. Goed afspoelen met
water. Een veterinair product
met TIROLER STEINÖL.

met TIROLER STEINÖL®

Fles van: 500 ml

Fles van: 500 ml

Beproefd huismiddel met
natuurlijke bestanddelen
voor bijzondere verzorging.
Ontziet uw dier bij het paardrijden, op het weiland en
in de stal. Een veterinair product van TIROLER STEINÖL.

... vitaal en gezond!
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Hondenshampoo
met TIROLER STEINÖL®

Beschermt de vacht, verleent een zijdeachtige glans en een aangename geur.

Toepassing:
afhankelijk van de grootte van de hond,
1-2 eetlepels shampoo in een glas
warm water oplossen.
Met de 1e helft de natte vacht besprenkelen en inmasseren.
Met de 2e helft deze behandeling
herhalen en vervolgens met helder
water afspoelen.
Een veterinair product van
TIROLER STEINÖL.

Fles van: 130 ml

... vitaal en gezond!
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De historie van
TIROLER STEINÖL®

Martin
Albrecht sen.

Martin Albrecht sr. was een hartstochtelijk verzamelaar
van mineralen. In 1902 vond hij bij de Seeberg – vlakbij
de Gaisalm bij de Achensee – toevallig donkere stukjes
rots, die hij onmiddellijk herkende als olieschalie. Hij
sloeg de zogenaamde „Mariastollen“, die hij ter ere van
zijn vrouw Maria die naam gaf.
Vijftien jaar lang werd met het eenvoudigste gereedschap
in de uitgegraven gang de oliesteen met twee mijnwerkers
handmatig gedolven, verkleind en in simpele grafietsmeltkroezen gewonnen. Zo werd voor het eerst TIROLER
STEINÖL aan de Achensee gewonnen.
Aangezien de voorraad oliehoudend leisteen op deze plek
echter slechts beperkt was, zocht de steenoliepionier
naar andere voorraden. In 1908 ontdekte hij in het Bächental, een afgelegen zijtak in het Karwendelgebergte,
op een hoogte van 1.400 m boven NAP een veel grotere
voorraad olieschalie.
Nadat in 1917 een enorme stoflawine de nog bestaande
mijn bij de Seeberg had vernield, besloot Martin Albrecht
een nieuwe mijn in het Bächental te bouwen.
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De enige verbinding van de steenoliebranderij naar de
verwerking in Jenbach voerde over het 300 m hoger
gelegen Gröbner-Joch. Hierdoor moest de steenolie in
kannen van 25 liter (zogenaamde „Kraxen“) op de rug
moeizaam naar dit Joch worden gezeuld. Daar vandaan
werden ze naar het Achental vervoerd.
In 1925 werd Martin Albrecht sr. blind door een bedrijfsongeval. Dit ongeluk trof het kleine familiebedrijf bijzonder hard. Toch leidden de opgroeiende zoons samen
met hun blind geworden vader, de hard werkende moeder en hun tante, „Steinöl Liesl“, de steenoliebranderij
verder.
In 1917 viel de fabriek in het Bächental ten prooi aan de
vlammen. Dit gebeurde nog een keer in 1957, toen een
destilleerketel overkookte. Maar Ernst, Martin en Sepp,
de zoons van Martin Albrecht sr., lieten zich niet eens
door de lawine die hun bedrijf in 1984 zwaar trof, weerhouden het levenswerk van hun vader vol overtuiging
verder te voeren. Door de continu groeiende vraag naar
TIROLER STEINÖL werd het oude procedé gewijzigd naar
een productiever systeem met industriële ovens. Het
loodzware werk van de zogenaamde “Kraxendragers”
werd verricht door muildieren – tot aan de bouw van
een eigen kabelbaan voor het materiaal in 1946.
49
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TIROLER STEINÖL®
Fabriek - het familiebedrijf
Onze grootvader Martin Albrecht sr. is meer dan 113 jaar
geleden begonnen met de winning van TIROLER STEINÖL
aan de Achensee. Hij was een ware pionier, die veel harde
tegenslag moest overwinnen. Onze ouders hebben het
bedrijf gezamenlijk uitgebreid en gemoderniseerd, met
tomeloze ambitie, inzet en kracht.
Tegenwoordig – in de 3e en 4e generatie – hebben we
het ons tot taak gesteld om de firma en de hiermee
samenhangende hoge kwaliteitsstandaard van onze
producten verder te ontwikkelen. De saamhorigheid van
onze familie staat daarbij nog steeds voorop. We leven
ons beroep in de wetenschap dat we veel goeds met
ons werk bereiken.
Als enige producent van steenolie in het Duitstalig gebied zijn wij er trots op, zo‘n uitzonderlijk waardevol product te vervaardigen. We hebben een heel veelzijdig
takenpakket, net als vele dagelijkse uitdagingen, die we
ook in de toekomst gezamenlijk onder de knie willen
krijgen.

2e generatie

Josef Albrecht

Martin Albrecht

Ernst Albrecht

Hermann Albrecht

Alexander Albrecht

3e generatie

Günther Albrecht
Verkoop

Directie Mijnbouw

Directie Productie

4e generatie

Manfred Albrecht
Directie Verkoop

Bernhard Albrecht
Productie / Ontwikkeling
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TIROLER STEINÖL®
Huidige winning
De laag met oliehoudend leisteen – een geschenk uit de
oerzee, de „Tethysoceaan“, van 180 miljoen jaar geleden –
wordt middenin het Karwendelgebergte in het afgelegen
Bächental op een hoogte van 1.500 m boven NAP ontgonnen. Het mechanisch verkleinde oliehoudend leisteen
wordt met een kabelbaan naar de 200 m lager liggende
installatie vervoerd en met een breekmachine op maat gemaakt voor de ovens. Vervolgens worden deze stukken
naar de twee Albrecht-ovens getransporteerd. In de zomer gebeurt dit om de 6 uur, dag en nacht. Om optimale
resultaten te bereiken voor de vervaardiging van steenolie,
wordt in een speciaal hiertoe ontwikkelde installatie (Albrecht-ovens en condensatie) de complete productie geregeld via een besturingssysteem van het proces. Op de
monitor worden alle parameters gecontroleerd en geëvalueerd. Alleen zo is een continu hoge kwaliteit gewaarborgd. In een watergekoeld condensatiesysteem wordt
het pyrolysegas vloeibaar gemaakt tot TIROLER STEINÖL
en aan een volgende kwaliteitscontrole onderworpen.
Met een gelaagd filter wordt de TIROLER STEINÖL nog
een keer gereinigd, in het laboratorium gecontroleerd
en vrijgegeven voor de verdere verwerking.
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Rether Kopf
1926 m
Tiefenbachalm
Hochleger

Unterautal

Lochalm Hochleger

Bächental

Huidige winning
steenoliebranderij
Bächental 1370 m

Tiefenbachalm
Mitterleger

Göbner Hals
1654 m

Tiroler Steinöl
avonturen-wandelroute

Achenkirch

Oberautal
Schleimsjoch
1808 m
Gaisalm

Gerntal

Falz turntal
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Winning van
1902 - 1917

Per tisau

Achensee

Maurach

TIROLER STEINÖL®
Verwerking
In het veredelingsbedrijf in Jenbach, dat in 1919 door
Martin Albrecht sr. werd opgericht, wordt de TIROLER
STEINÖL uit het Bächental verwerkt tot uiteenlopende
producten. Het gaat om een groot aantal cosmeticaproducten, maar ook om veterinaire producten voor de
verzorging van dieren en vee. In hoog aanzien staat de
vervaardiging van de TIROLER STEINÖL huiszalf, die als
speciaal medicament in de handel komt. In het laboratorium worden kwaliteitscontroles uitgevoerd die een
continu hoge kwaliteit waarborgen. Alle procedés (sulfonering, destillatie, rectificatie, filtratie, raffinage)
kunnen op kleine schaal (in kleine hoeveelheden)
getraceerd worden. Hierdoor worden de afzonderlijke
processen geoptimaliseerd.
Een belangrijke taak voor het laboratorium is het uitdampen van de olieschalie. Hierbij wordt olieschalie onder
exact bepaalde omstandigheden uitgedampt, waarbij
de steenoliedamp die zo ontstaat in een koeler condenseert. Het condensaat wordt vervolgens in een reservoir
opgevangen en verzameld. Zo is eenvoudiger te beoordelen of de winning van bepaalde lagen gesteente in
het Bächental winstgevend is.
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Boek 100 jaar
TIROLER STEINÖL®
Kom alles te weten over de herkomst van de geneeskrachtige TIROLER STEINÖL. Lees de sagen rond het „zwarte
goud“ van de Achensee en krijg een historisch inzicht in
de veelbewogen kroniek van de familie Albrecht.
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VITAALBERG

TIROLER STEINÖL® AVONTURENCENTRUM
Kom in het Vitaalberg Avonturencentrum alles te weten
over de herkomst, de betekenis en de vele toepassingen
van het TIROLER STEINÖL en beleef de kroniek van een
klein familiebedrijf in het Karwendelgebergte.

Openingstijden
Museum:
Shop:
Panorama-Café:

dez. - apr.: ma-zo
mei - nov.: ma-zo
dez. - apr.: ma-zo
mei - nov.: ma-zo

10.00 - 16.30 uur
09.00 - 17.30 uur
10.00 - 17.00 uur
09.00 - 18.00 uur

dez. - apr.: ma-zo 10.00 - 24.00 uur
mei - nov.: ma-zo 10.00 - 24.00 uur
(of volgens mededeling)

Tiroler Steinöl Vitalberg Betriebs GmbH
A-6213 Pertisau · Tiroler Steinöl Weg 3 · Tel.: +43 5243 20186
www.steinoel.at · tiroler@vitalberg.at
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... vitaal en gezond!
Tiroler Steinölwerke Albrecht GmbH & CoKG
A-6213 Pertisau · Tiroler Steinöl Weg 10 · Achensee/Tirol
Tel.: +43 5243 5877 · Fax: +43 5243 5877 75
www.steinoel.at · tiroler@steinoel.at
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