
TERMOSUL EASY LOCK 

Perete dublu cu vid din otel inoxidabil, pastreaza bautura calda de pana la 6 ore iar pe cea rece 
de pana la 4 ore. Capacul este ermetic si prin urmare se evita orice risc de scurgere sau varsare. 
Capacul este usor de pastrat curat pentru igiena optima si poate fi spalat chiar si in masina 
de spalat. Design-ul unic al termosului va permite sa beti in mod convenabil folosind doar o 
singura mana. Dimensiunea termosului de 450 ml este potrivita pentru orice suport de pahare 
auto.

CAPACUL
Odata ce capacul este deblocat, accesul la bautura este usor si posibil doar cu o singura mana. 
Apasati butonul mare si capacul flip-flop va deschide termosul. Bautul din sticla va fi mai placut 
din cauza bordurii netede pe care o are. Un orificiu constant de aer asigura un flus de bautura 
constant. Capacul se spala foarte usor. Toate componentele pot fi demontate foarte usor pentru 
a fi spalate.

INCHIDEREA
Termosul Easy Lock are un sistem foarte inteligent care evita unele inconveniente cum ar fi 
scurgerile sau varsarea.Nu trebuie sa iti faci griji in privinta capacului, deoarece nu se va de-
schide accidental.Blocarea usoara a capacului previne accidentetele si asigura ca bautura sa fie 
acolo pentru tine si numai pentru a o consuma. Butonul de blocare poti sa il deplasezi de sus in 
jos si chiar daca  nu ai mainile libere poti sa il folosesti in conditii de siguranta, direct din sticla!

SPECIFICATII

NUMELE PRODUSULUI :
TERMOSUL EASY LOCK 

NUMARUL PRODUSULUI :
P433.991 – NEGRU
P433.992 – ARGINTIU
P433.993 – ALB
P433.994 – ROȘU

MARIMEA PRODUSULUI :
Ø 6,5 X 25,5 CM.

GREUTATE :
ITEM: 300 GR.
SHIPPING: 350 GR.

CULORILE PRODUSULUI :
NEGRU, ARGINTIU, ALB, ROȘU

OPTIUNI DE PERSONALIZARE :
GRAVURA
TAMPOGRAFIE
SERIGRAFIE 360

AMBALARE :
CUTIE INDIVIDUALA DE CARTON







Sistem de blocare ermetic

Mentine bautura calda pana la 4-6 ore

Usor de manevrat cu o singura mana

Se potriveste in suporturile universale din masina

Capacul poate fi curatat in siguranta in masina de 

spalat vase


