
EASY LOCK VAKUM FLASKE

Dobbel vegg rustfritt stål termos som holder drikken din varm i opptil 6 
timer eller kald opptil 4 timer. Lokket er låsbart og da unngår  man enhver 
risiko for lekkasje eller søl. Lokket er lett å holde ren og kan også vaskes i 
oppvaskmaskinen . Den unike utformingen av kolben gjør at du kan drikke 
enkelt og trygt med en hånd direkte fra flasken. Størrelsen på kolben er egnet 
til å plassere i en hvilken som helst bil koppholder . Kapasitet: 450 ml.

LUKKESYSTEMET
The Easy Lock systemet er en veldig smart detalje som forhindrer ulykker. The 
Easy Lock forhindrer lekkasjer å skjer, og forsikrer brukeren til å slippe søl. 
Lukkemekanismen kan brukes med kun en hånd med å bevege lokket opp 
og ned. Så selv om du ikke har begge hender frie, så kan enkelt bruke denne 
flasken.

LOKKET
Når lokket er låst, er det enkelt og mulig med bare én hånd å drikke. Trykk 
på den store knappen og lokket vil åpne seg opp. En komfortabel rem gjør 
enklet å holde flasken. En ekstra luftventilen sikrer en konstant, flyt av drikke. 
Rengjøring av lokket er lett. Alle delene kan demonteres for en skikkelig 
rengjøring.

SPESIFIKASJONER

ARTIKKEL NAVN :
EASY LOCK VAKUM FLASKE

ARTIKKEL NUMMER :
P433.991 – SVART
P433.992 – SØLV
P433.993 – HVIT
P433.994 – RØD

PRODUKT STORRELSE :
Ø 6,5 X 25,5 CM.

VEKT :
ITEM: 300 GR.
SHIPPING: 350 GR.

TILGJENGELIGE FARGER :
SVART, SØLV, HVIT, RØD

TRYKK :
LASERGRAVERING
PAD PRINT
RUNDT SILKETRYKK

FORPAKNING :
INDIVIDUELLE ESKER I KARTONG







Enkelt lokk som gjør at flasken ikke lekker

Holder drikken din kald eller varm fra 4 til 6 timer

Enkelt  å åpne med en hånd

Passer til de fleste kopp- holdere I bil

Kan vaskes i oppvaskmaskinen


