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NYA DELAR I DEN NUMERA VÄLKÄNDA TO GO-SERIEN
Kaffe eller vatten att dricka på väg eller efter ett träningspass? Nu lanserar Eva Solo två nya produkter i
sin populära serie To Go, högkvalitativa muggar och flaskor som gör det möjligt att hålla vattnet kallt och
kaffet varmt under flera timmar.
Den numera välkända To Go-serien från Eva Solo lanserar nu två nya produkter: Urban Termoflaska och
en dricksflaska i glas. Urban Termoflaska för varma och kalla drycker, har dubbla väggar som skapar en
vakuumeffekt och det är detta som gör det möjligt att hålla vattnet kallt under lång tid. Den nya dricksflaskan är
100 % fri från BPA, ftalater och bly, och avger inga kemiska ämnen och ingen smak. Flaskan är helt tät och har
en rem som gör den enkel att ta med sig. I samma serie lyfter vi gärna även termokaffemuggen som även den
har dubbla väggar, vilket håller kaffet varmt i flera timmar. Lockets praktiska klickfunktion gör muggen lätt att
öppna och stänga med en hand. Smart och väldesignat för sig som vill undvika engångsprodukter.
Nyhet! Urban Termosflaska
De dubbla väggarna skapar en vakuumeffekt som håller
vattnet kallt under lång tid. Flaskan kan enkelt öppnas
med en hand och med det praktiska klicklocket kan
du dricka från alla håll. Flaskan är tillverkad i robusta
material som tål att användas ofta och är 100 % tät.
Den kan även användas för varma drycker.
• Tillverkad i borstat rostfritt stål och plast.
• Mått: H 21,5 cm x Ø 7 cm.
• Rymmer: 0,5 l.
• Finns i färgerna Faded green, Pomegranate och i
rostfritt stål.
• Cirkapris 400 kr.

Eva Solo AB är en dansk designfirma som utvecklar, tillverkar och marknadsför ett sortiment av kvalitetsprodukter för hem och kök, inklusive
de välkända varumärkena Eva Trio och Eva Solo.
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Nyhet! Dricksflaska i glas
Dricksflaskan i robust och tåligt glas är för dig som
inte vill använda dricksflaskor i plast eller metall.
Glas är det renaste materialet du kan använda för
drycker. Flaskan är 100 %
fri från BPA, ftalater och bly, och avger inga kemiska
ämnen och ingen smak. Flaskan har en rem som gör
den enkel att ta med sig.
• Tillverkad i borosilikatglas, lock i borstat rostfritt
stål, plast och nylon.
• Rymmer 0,5 l.
• Mått: H 22 x Ø 7 cm.
• Tål maskindisk, locket diskas för hand.
• Cirkapris: 400 kr.

Nordic kitchen termokaffemugg
Termokaffemuggen är 100 % tät. De dubbla väggarna har ett vakuum mellan sig och håller kaffet varmt
i flera timmar. Lockets praktiska klickfunktion gör
det lätt att öppna och stänga muggen med en hand.
Passar de flesta mugghållare.
• Tillverkad i pulverlackerat rostfritt stål, plast och
silikon.
• Rymmer 0,35 l.
• Mått: H 18 x Ø 7,3 cm.
• Finns i färgerna Black, Faded green och
Pomegranate.
• Tål maskindisk.
• Cirkapris 550 kr.

Önskar du ytterligare information, vänligen kontakta:
Julia Christiansen, 070-602 17 00, e-post: julia@perpr.se.
Bilder finns att ladda ner i bildbanken: perpr.se.
Eva Solo AB är en dansk designfirma som utvecklar, tillverkar och marknadsför ett sortiment av kvalitetsprodukter för hem och kök, inklusive
de välkända varumärkena Eva Trio och Eva Solo.

