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Datum: 18.01.2021

TERMOVKA UNITED BY BLUE,
STARGAZER, 650ML
Kategorija: Darila
Dobavljivost: predvidena dobava 19.01.2021
Šifra: 400

Cena: 34,00€

(slika je simbolična)

Kratek opis
Termovka iz 100 % nerjavečega jekla - STARGAZER
• prostornina 650 ml
• velikost - višina 28 cm in premer 7,5 cm
• temovko vakuumsko zapira pokrov
• dvojno izolirana
• v termovki pijača ostane topla 12 ur ali hladna 24 ur
• BPA free
• s trendovskim motivom
• dodan pleten nastavljiv ročaj s plastično zaponko, za lažje
prenašanje
• prašno lakirana z originalno graﬁko
• ročno čiščenje, ni primerna za pomivanje v pomivalnem
stroju
Termovka United By Blue, v katero se zaljubiš na prvi pogled.
Lepa, funkcionalna, s čudovito graﬁko. Preizkušeno ne
prepušča tekočine, ob pogoju, da je termovka pravilno zaprta.
Izdelana iz 100% nerjavečega jekla, dvojno izolirana.
Prostornina 650 ml (oziroma 22 oz. - ameriških tekočih unč). V
njej pijača ostane topla do 12 ur in hladna do 24 ur. BPA free.
Dodan pleten ročaj čudovito dopolni izgled termovke.
Odlična za tvoje aktivnosti v naravi - zagotavlja dolgotrajno
pravo temperaturo vaše pijače, ki je na voljo, ko jo potrebuješ,
ne poliva.
Z uporabo te odlične termovke skrbiš tudi za okolje - podjetje
United By Blue za vsak prodan izdelek odstrani približno 0,5
kg plastike iz oceanov in tekočih voda. Od leta 2010 so izvedli
že 256 čiščenj, vključenih je bilo 12.600 prostovoljcev, ki so
odstranili in uredili recikliranje za več kot 730.000 kg odpadne
plastike in drugih odpadkov.
Vsako leto se v svetu zavrže 500 bilijonov plastičnih skodelic.
Vsak dan imamo možnost, da se zavedamo našega vpliva na
okolje in zavrnemo uporabo enkrat uporabljivih plastičnih
izdelkov. Z uporabo naših vsakodnevno ponovno uporabljivih
in odlično izdelanih proizvodov, prispevaš k boljši skrbi za
naše okolje. Ne uporabljaj enkrat uporabljive plastike, odloči
se za trajne izdelke, ki jih dnevno ponovno uporabiš.

