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Giv dit blikfang et skud D-vitamin med den skønne Cantaloupe, hvis smittende energi og glød 
klæder det stilrene nordiske udtryk. Her vil den livlige farve bidrage med en farverig og feminin 
kontrast. Cantaloupe er en blandt to nye farver i Eva Solos forårskollektion. Farven giver en 
række klassikere et indbydende solskinsboost, bl.a. køleskabskaraflen og To Go kollektionen.

N Y T  B L I K F A N G  S M A G E R  A F  S O M M E R  O G  S O D A V A N D S I S
D E N  D E L I K A T E  C A N T A L O U P E - F A R V E  E R  S M Æ K F Y L D T  M E D  S O L S K I N

Termokande 
Hold kaffen eller teen varm i længere tid med 
den prisvindende termokande. Termokanden 
er nem at fylde og nem at hælde af. Den prak-
tiske hældekant sikrer, at kanden er 100 % 
drypfri, og det er ikke uden grund, at kanden 
gennem tiden har vundet priser for både de-
sign og funktionalitet. Den tåler ikke maskin-
opvask. 

• Materiale: Kunststof, glas og rustfrit stål
• Rummer 1,0 l
• Vejl. pris: 449,95 DKK
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Kaffekrus
Kaffekruset er designet i hvidt porcelæn med 
silikonebeklædning. Silikonen isolerer den var-
me drik, så kaffen holder sig varm i længere tid 
og sikrer samtidig et godt greb, så man ikke 
brænder sig. Kruset fås i tre forskellige størrel-
ser tilpasset kapsel kaffemaskine-målene. Tåler 
opvaskemaskine.  

• Materiale: Porcelæn og silikone
• Fås til tre kaffetyper: Espresso 80 ml, Lungo 230 ml 

og Cafe latte 360 ml 
• Vejl. pris: 169,95 / 199,95 / 229,95 DKKw

Køleskabskaraffel 
En ikonisk karaffel, der holder vandet koldt 
takket være den isolerende dragt i vævet teks-
til og neopren. Dragten gør karaflen blød og 
lækker at holde om og sikrer, at der ikke kom-
mer kondensvand på bordet. Karaflen passer 
som navnet antyder til køleskabsdøren, så du 
altid har koldt vand ved hånden i en praktisk 
karaffel med et smart hældelåg. Desuden eg-
ner dragten sig også til at holde på varmen, 
hvis du en dag skal servere varme drikke.   

• Materiale: Kunststof, glas og rustfrit stål
• Rummer 1,0 l
• Vejl. pris: 349,95 DKK

Køleskabskaraffel uden dragt
Køleskabskaraflen passer i de fleste køle-
skabslåger. Den er velegnet til kolde såvel som 
varme drikke. Den patenterede hældekant i 
rustfrit stål og silikone sikrer, at karaflen er 100 
% drypfri – indholdet ender i glasset og ikke 
på dugen. Det medfølgende vippelåg åbner 
automatisk, når du hælder. 

• Materiale: Borosilikatglas, rustfrit stål og silikone
• Rummer 1,0 l
• Vejl. pris: 299,95 DKK
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To Go Cup  
Den ikoniske To Go Cup er en dobbeltvægget 
termokop med vakuum-effekt, der holder var-
me drikke varme i op til seks timer. Den holder 
100 % tæt i tasken og kan betjenes med én 
hånd i bilen ved hjælp af den praktiske klik-
funktion. Silikonestroppen gør koppen nem 
at bære på, når du er på farten. Koppen kan 
anbringes i de fleste kopholdere og kan gå i 
opvaskemaskinen. 

• Materiale: Rustfrit stål, silikone og kunststof
• Rummer 0,35 l
• Vejl. pris: 249,95 DKK

Urban To Go Cup
Den prisvindende Urban To Go Cup er er en 
minimalistisk dobbeltvægget termokop med 
vakuumeffekt. Koppen holder derfor på var-
men i op til seks timer og kan omvendt også 
holde vandet koldt om sommeren. Koppen 
har et funktionelt kliklåg som nemt betjenes 
med en hånd, hvis du fx kører bil. Tåler opva-
skemaskine. 

• Materiale: Rustfrit stål, silikone og kunststof
• Rummer 0,35 l
• Vejl. pris: 249,95 DKK

Drikkeflaske
Den velkendte drikkeflaske med den praktiske 
og farvet nylonstrop. Vandflasken er fri for 
skadelige stoffer som bisphenol A og ftalater, 
og du gør samtidig miljøet en tjeneste, hver 
gang du fylder din flaske fremfor at købe en-
gangsflasker på farten. 

• Materiale: BPA-fri plast, rustfrit stål, silikone og 
nylon

• Rummer 0,5 l.
• Vejl. pris: 199,95 DKK
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MyFlavour drikkeflaske 
MyFlavour drikkeflaske gør det nemmere at 
have  smagfuldt vand med i tasken. Det afta-
gelige spyd kan fyldes med f.eks. citron, myn-
te eller agurk. Drikkeflasken har en praktisk 
strop, så den er nem at tage med. Den er 100 
% tæt, kan fyldes igen og igen og belaster der-
for ikke miljøet. Alle dele tåler maskinopvask.

• Fremstillet i BPA-fri plast (fri for Bisphenol, phtha-
later og tungmetaller)

• Låget er fremstillet i rustfrit stål med nylonstrop
• Rummer 0,75 l
• Vejl. pris: 249,95 DKK

Active drikkeflaske 
Drikkeflasken i rustfrit stål er en veldrejet de-
signflaske til opbevaring af frisk vand. En prak-
tisk silikonestrop i låget gør det altid nemt at 
tage drikkeflasken med på farten, have den i 
sportstasken eller opbevare den i bilen. Drik-
keflasken holder 100% tæt. 
Den kan desuden fyldes igen og igen og bela-
ster derfor ikke miljøet. Alle dele tåler maski-
nopvask. 

• Materiale: Rustfrit stål og silikone
• Rummer 0,7 l
• Vejl. pris: 249,95 DKK

Cool termoflaske 
Cool termoflaske holder vandet koldt i helt op 
til 24 timer takket være den dobbeltvæggede 
konstruktion med vakuum. Det praktiske låg, 
der er skabt med inspiration i gamle patent-
flasker, lukker altid 100% tæt og bliver aldrig 
væk. Termo flasken kan også bruges til at hol-
de vand varmt til teen i timevis. Tåler maski-
nopvask

• Materiale: Pulverlakeret rustfrit stål og silikone
• Mål: Ø8 cm
• Rummer 0,7 l
• Vejl. pris: 349,95 DKK


