
„Termo“ je v zimě terno. S termohrnky si na vás zima 
nepřijde.

Praha, 5. listopadu 2013  – Svetry a šály jsou bezvadná věc, o tom žádná. Ovšem nejlepší

způsob,  jak  se  v zimě  pořádně  zahřát,  je  zevnitř.  A protože  nikdo  nechce  v  mrazech  pít

vychladlý čaj nebo studenou kávu, vznikly nejrůznější „termo“ vychytávky,

aby nám bylo na světě tepleji.

Termohrnky se sundavacími víčky bývají  nepraktické – skoro vždycky se

stane, že trocha tekutiny ukápne mimo, navíc víčko můžete snadno ztratit.

Designéry ze studia Neolid už to nebavilo a vymysleli elegantnější řešení.

Termohrnek  TWIZZ  Mino má  jednoduchý  otáčivý  mechanismus  se

silikonovou  membránou,  která  nahrazuje  klasické  víčko.  Při  zavření

nepropustí ani kapku, navíc do ní můžete vložit brčko, díky kterému bude

pití ještě pohodlnější. Hrnek udrží nápoj horký až 2 hodiny.

Cena na Bonami.cz: 499 Kč

Pokud vás na první pohled zaujal elegantní vzhled termosky Wave,

potěší  vás  také  její  funkčnost.  Praktický  uzávěr,  který  slouží  jako

hrníček,  se totiž  nachází  na obou stranách nádoby.  Můžete si  tak

vychutnat svůj oblíbený horký nápoj kdekoli a klidně ve dvou. Díky

dvojité  stěně  navíc  obsah  vydrží  déle  horký.  Lepší  výzbroj  do

chladných dní budete hledat jen těžko.

Cena na Bonami.cz: 609 Kč

Dvojitou stěnu pro delší uchování teploty

nápoje  má  také  termoska  Bopp  od  designérů  XD  Design.  Svůj

oblíbený čaj nebo kávu si můžete vychutnat klidně i na ulici nebo na

cestách, víčko totiž slouží zároveň jako hrneček. 

Cena na Bonami.cz: 419 Kč



Pro  designéry  24Bottles  není  důležitá  pouze

funkčnost  jejich  výrobků,  ale  také  ekologická

stopa, kterou jejich produkcí zanechávají. Vědomi

si  čím  dál  větší  náročnosti  spotřeby  balených

nápojů  pro  životní  prostředí  navrhli  ekologické

lahve Urban Ecological Bottles. Ty jsou vyrobeny

z vysoce odolného  materiálu,  takže je  možné je

bez obav opakovaně používat.

Cena na Bonami.cz: 499 Kč

Nejen  na  nápoje,  ale  také  na  svačinky  myslí  výrobci

termovychytávek.  Praktická  neoprenová  brašna  na  svačinu

OMAMI se tvarem přizpůsobí svému obsahu. Navíc dokonale

izoluje, je lehká a jednoduše omyvatelná. Dvojitý zip umožňuje

snadné vyjímání obsahu.

Cena na Bonami.cz: 449 Kč

Kontakt pro média

Michala Gregorová

gregorova.michala@gmail.com

608 817 565
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