
EASY LOCK ISOLEERFLES

Dubbelwandige RVS geïsoleerde vacuum fles die uw warme dranken tot 6 uur lang warm houdt 
en uw koude dranken tot 4 uur koel.  De dop kan vergrendeld worden en is daardoor lekvrij. De 
dop is makkelijk schoon te houden voor optimale hygiëne en kan zelfs in de vaatwasser. Door 
het unieke design is de fles met één hand te gebruiken en kunt u veilig en gemakkelijk direct uit 
de fles drinken. Het formaat is geschikt om in de bekerhouder van bijna alle auto’s te plaaten en 
hierdoor extra handig voor onderweg. Capaciteit: 450 ml.

DE DOP
Op het moment dat de schakelaar op ‘open’ staat, kunt u eenvoudig met een hand drinken. 
Druk op de grote knop en de kanteldop opent de fles. Een gladde comfortabele rand maakt het 
drinken uit de fles aangenaam. Een extra ontluchter zorgt voor een constante stroom van uw 
drankje . Reiniging van uw fles is eenvoudig. Alle onderdelen kunnen worden gedemonteerd 
voor een goede reiniging .

HET SLOT
Het Easy Lock systeem is een vernuftig detail dat ongelukjes door morsen, zoals vlekken of zelfs 
verbranding voorkomt. U hoeft zich geen zorgen te maken over het per abuis opengaan van 
de dop. De Easy Lock dop voorkomt dat dit kan gebeuren en garandeert dat uw drankje alleen 
gedronken wordt en niet verspild. De schakelaar van het slot kan handmatig worden bediend 
door deze omhoog of omlaag te schuiven. Dus, zelfs als u niet beide handen vrij hebt , kunt u 
nog steeds gemakkelijk en veilig drinken. Rechtstreeks uit de fles !

SPECIFICATIES

PRODUCTNAAM :
EASY LOCK ISOLEERFLES

ARTIKELNUMMERS :
P433.991 – ZWART
P433.992 – ZILVER
P433.993 – WIT
P433.994 – ROOD

ARTIKELAFMETING :
Ø 6,5 X 25,5 CM.

GEWICHT :
ITEM: 300 GR.
SHIPPING: 350 GR.

BESCHIKBARE KLEUREN :
ZWART, ZILVER, WIT, ROOD

DECORATIE OPTIES :
GRAVURE
PAD PRINT
RONDZEEFDRUK

VERPAKKING :
INDIVIDUELE KARTONNEN DOOS







Met vergrendelbare dop

Houdt uw drank 4 tot 6 uur warm of koud

Eenvoudig met één hand te bedienen

Past in bekerhouder van iedere auto

De dop is vaatwasmachinebestendig


