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Drikketoppen skifter farve når 
væsken er mere end 38° grader 
celsius. Tåler ikke sollys.

Håndtag klikkes på nedefra. 
Der kan klikkes 2 håndtag på, hvis 
det ønskes 

Specialdesignede drikke-toppe 
hører med til serien. Toppen fås 
med lille og stort hul.

Sugerørsholderen til Rillekruset 
holder sugerøret.

Rillekrus
-til store og små hænder

Ergonomisk design, - sikkert greb, selv for svage 
eller små hænder.

• Fås i 8 forskellige farver
• Er brudstærke
• Tåler varme og kolde drikke
• Maskinopvask 130o, mikroovn og fryser
• Fås med drikketop
• Ideelle stabelkrus
• Miljøvenligt PVC-frit materiale 

De specialdesignede drikketoppe passer perfekt til 
rillekruset - ventilen i toppen laver et vakuum, så man 
uden besvær kan drikke (suge) liggende,  man har fuld 
kontrol over væskemængden.
Toppen fås med et lille hul til tyndtflydende væsker eller 
et lidt større hul til tyktflydende væsker.
Man kan trykke med pegefingeren  på de 2 huller, 
som sider i låget og med små tryk kan man dosere 
væskemængden - hvis man ikke selv kan suge.

Sugerørsholderen til Rillekruset holder sugerøret.
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Ergomisk Rille kande 
- til store og små hænder

• Sikkert greb - selv for svage eller små hænder 
• Let at holde om
• Tåler varme og kolde drikke  
• Kan hældes på flere måder
• Brudstærk
• Indeholder 1,4 L
• Maskinopvask 85 °
• Transparent
• Miljøvenlig PVC frit materiale - S.A.N

Det ergonomiske design gør kanden er nem at 
holde, rillerne sikker et godt greb da fingrene 
automatisk vil søge ind i rillerne.
Man kan hælde fra begge sider og man kan hæl-
de kande fremefter, man vælger selv hvad der 
passer bedt til en behov.
Kanden vejer ikke meget og vil derfor ikke blive 
for tung når man hælder væske i.
 
Låget er designet så det kan være åben eller 
lukket.
 
Åben - så lukker man op for væsken.
Lukket - så vender man låget så der ikke kan 
komme insekter i, hvis man f.eks. tager kanden 
med udendørs.
 

Transparent kande
med låg og riller

Brug begge hænder,
hæld kanden fremefter

Brug begge hænder, 
hæld kanden til højre
eller venstre  
 


