
EASY LOCK VAKUMFLASKA

Dubbelvägg termos i rostfritt stål  som håller din dryck varm upp till 6 timmar eller kyld upp 
till 4 timmar. Locket går att låsa och på så sätt undviker du spill och läckage. Locket är enkelt 
att rengöra för optimal hygien och kan till och med diskas i maskin. Termosens unika design 
gör det möjligt att dricka smidigt och säkert med en hand direkt från flaskan. Flaskans 
storlek passar nästan alla bilmugghållare. Kapacitet: 450 ml.

LOCKET
När locket är olåst, är det enkelt och möjligt att dricka med bara en hand. Tryck på den stora 
knappen och flip-top locket öppnar upp din flaska. En smidig och bekväm kant gör det 
trevligt att dricka ur flaskan. En extra luftventil garanterar en konstant, jämnt flöde av din 
dryck. Rengöring av locket är lätt. Alla delar kan plockas isär för en grundlig rengöring.

LÅS SYSTEMET
Easy Lock-systemet är en mycket smart liten detalj som förhindrar olägenheter som spill, 
fläckar eller brännskador. Du behöver inte vara orolig för att locket lossnar eller öppnas 
av misstag. Låssystemet hindrar detta från att hända och ser till att din dryck finns nära 
tillhands när du är törstig. Lock-mekanismen kan användas med en hand, genom att flytta 
den upp- eller nedåt. Så även om du inte har båda händerna fria, kan du fortfarande njuta av 
din dryck enkelt och säkert. Direkt ur flaskan!

SPEFIKATIONER

PRODUKTNAMN :
EASY LOCK VAKUMFLASKA

ARTIKELNUMMER :
P433.991 – SVART
P433.992 – SILVER
P433.993 – VIT
P433.994 – RÖD

PRODUKTSTORLEK :
Ø 6,5 X 25,5 CM.

VIKT :
ITEM: 300 GR.
SHIPPING: 350 GR.

ARTIKELFÄRGER :
SVART, SILVER, VIT, RÖD

TRYCKMÖJLIGHETER :
LASERGRAVYR
TAMPOTRYCK
RUNDTRYCK

FÖRPACKNING :
INDIVIDUELL PAPPKARTONG







Smart låsknapp som förhindrar läckage

Håller din dryck varm eller kall  4 till 6 timmar

Enkel att använda med en hand

Passar det flesta bil mugghållare

Locket tål maskindisk


