




KUBKI CERAMICZNE 
Nowoczesna matowa forma kubka z wdzięcznym 
polem zadruku. Klasyczny kształt i tradycyjne ucho 
tworzą ponadczasowy design. Ten prawdziwy 
klasyk wśród kubków występuje w wielu kolorach. 

KUBKI CERAMICZNE 



TERMOS 500 ML ZE SMYCZKĄ 
Lakierowany termos ze stali nierdzewnej. Jego zaletą jest 
izolacja próżniowa oraz podwójne ścianki, które zapewniają 
utrzymanie temperatury napoju do 20 godzin. Termos, bez 
problemu zmieści się do damskiej torebki czy torby z 
laptopem. Integralną część termosu stanowi smycz. 
Zamknięcie, poza funkcją zabezpieczającą, może służyć jako 
kubek 

TERMOS 500 ML Z 2 KUBKAMI 
Termos o smukłym kształcie i wysokim standardzie 
wykonania. Podwójna ścianka i izolacja próżniowa, 
zapewniają utrzymanie temperatury napoju do 16 godzin. 
Elegancji dodaje mu przyjemna w dotyku matowa guma, 
która spełnia także funkcję antypoślizgową. W komplecie 
dwa kubki o  walcowatym kształcie posiadające szczelną 
nakładkę z otworem umożliwiającym picie.  

TERMOSY 



KUBKI TERMICZNE 
Wykonany ze stali nierdzewnej, pokrytej emalią. Podwójna 
ścianka skutecznie izoluje zawartość kubka, gwarantując 
utrzymanie temperatury do 24 godzin. Wieczko wykonane 
z dwukolorowego tworzywa. Wygodnym rozwiązaniem jest 
zastosowanie automatycznie zamykanego ustnika.  

KUBKI TERMICZNE 
Wykonany ze stali nierdzewnej, wnętrze 
plastikowe. Nowoczesny design. Wygodna 
nakrętka z zamykanym otworem to 
rozwiązanie, które zabezpiecza zawartość 
przed wystygnięciem i wylaniem. Lekka i 
wytrzymała konstrukcja.  

KUBKI TERMICZNE 
Elegancki matowy kubek o profilowanym 
kształcie. Wykonany ze stali nierdzewnej. 
Podwójna ścianka skutecznie izoluje i 
gwarantuje utrzymanie temperatury do 12 
godzin.  Wygodę użytkowania zapewnia 
zamykany na przycisk ustnik 

KUBKI TERMICZNE 



KUBKEK PODRÓŻNY BAMBUSOWY 
Kubek podróżny z elementami bambusowymi na 
zewnątrz i wnętrzem ze stali nierdzewnej. O 
pojemności 450 ml. 

KUBKI TERMICZNE 

KUBEK TERMICZNY  ALADDIN 
Innowacyjna przyjazna dla środowiska butelka o designerskim kształcie. 
Wykonana z eCycle – materiału pochodzącego z recyklingu i nadającego 
się do dalszego recyklingu. Nowoczesna nieprzeciekająca pokrywka, 
możliwość stosowania w mikrofalówce i zmywania  w zmywarce  
zapewnia wygodę użytkowania. Nie zawiera BPA 

KUBEK TERMICZNY STANLEY 
Rewelacyjny kubek z podwójną izolacją i wygodnym uchwytem. 
Komfort użytkowania zapewnia otwieranie i zamykanie na przycisk 
oraz wygodny uchwyt. Nadaje się do samochodu. Trzyma ciepło do 
7h, zimno - do 9h. 

BUTELKA BOBBLE INSULATE 
Butelki z linii Insulate to termosy wykonane ze stali 
nierdzewnej i wyposażone w podwójne ścianki próżniowe, 
dzięki czemu sprawdzają się dużo lepiej niż zwykłe kubki 
termiczne. Z tego względu mogą utrzymać gorące napoje 
nawet do 12 godzin, a zimne aż do 24 godzin, bez 
skraplania wody na ściankach zewnętrznych. Dostępna w 
różnych wersjach kolorystycznych. Butelka ma pojemność 
480 ml.  

 



BUTELKI FILTRUJĄCE 

BUTELKA FILTRUJĄCA BOBBLE CARRY CAP 
Butelka filtrująca bobble carry cap wyposażona w wygodny ustnik sportowy. 
Filtr węglowy zapewnia czystą i zdrową wodę. Zwykła woda z kranu zostaje 
oczyszczona z zanieczyszczeń organicznych i chloru przy zachowaniu 
niezmienionej ilości minerałów. Butelka jest przyjazna dla środowiska, 
ponieważ wykonana została z trwałego i bezpiecznego plastiku RPET, wolnego 
od BPA, ftalanów i PCV. Dostępna w różnych wersjach kolorystycznych. 
Butelka ma pojemność 550 ml i zawiera wymienny filtr bobble w wybranym 
kolorze wraz z osłonką na filtr. Filtr działa przez 150 litrów wody/2 miesiące. 1 
filtr bobble zastępuje 300 butelek! 

 
 



BUTELKI FILTRUJĄCE 

BUTELKA FILTRUJĄCA BOBBLE 
INFUSE 
Butelka filtrująca. Filtr węglowy zapewnia 
czystą i zdrową wodę. Butelka ma 
pojemność 550 ml i zawiera wymienny filtr 
bobble , który działa przez 150 litrów 
wody/2 miesiące. Posiada system 
wyjmowanego  modułu filtrującego. 
 

FILTR BOBBLE 
Filtr wymienny do butelki Bobble. Nie nadaje się do zmywarek. 
1 filtr zastępuje 300 butelek. Występuje w różnych wersjach 
kolorystycznych 

 



KUBKI SKŁADANE 

KUBEK SKŁADANY 
Kubek wielokrotnego użytku, składany. Kubki Stojo są szczelne . 
Po zakończeniu picia wystarczy kubek złożyć, włożyć zatyczkę i 
wrzucić do torby. Kubek składa się w dysk o wysokości 
mniejszej niż 3 cm. Wykonane są z najlepszych i 
najbezpieczniejszych dostępnych materiałów. Nie zawiera 
ftalanów, klejów i BPA. Kubki mogą posiadać również osłonkę i 
rurkę, dzięki czemu można w nich trzymać zarówno gorącą 
kawę jak i mrożoną herbatę. 

 
 



KUBKI SKŁADANE 

KUBEK STOJO BROOKLYN 
Kolekcja Brooklyn cechuje się kubkami w jednolitych, 
stonowanych kolorach. Kubki o pojemności 470 ml. 

KUBEK STOJO BIGGIE 
Kolekcja Biggie cechuje się kubkami w pastelowych kolorach. 
Kubki o pojemności 470 ml. 

KUBEK STOJO POCKET CUP 
Kolekcja  Pocket cup cechuje się 
kubkami w żywych kolorach. Kubki o 
pojemności 355 ml. 
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