Vědci potvrzují: Krásné karafy pomáhají dodržet pitný
režim
Praha, 8. dubna 2013 - Venku to vypadá, že po zimě přijde rovnou léto. To znamená, že je
potřeba se na horka nachystat. Třeba předsevzetím, že letos už pitný režim budete určitě
dodržovat. Že se vám to nedaří? V tom případě pomůže motivace v
podobě stylových karaf, které bude radost postavit si na stůl.

Vypij to teď!
Karafy Drinkitnow k dodržování pitného režimu vybízejí náramně
vtipně. Nemají totiž na sobě žádnou nudnou mililitrovou stupnici,
k pití motivuje daleko smysluplnější jednotka - čas. Pokud jsou tedy
už tři hodiny odpoledne a hladina je teprve u 13.00, je čas si
pořádně nalít.
Cena na Bonami.cz: 629 Kč za karafu, 669 Kč za karafu se sklenicí

Jednu kohoutkovou, prosím

Designové láhve ReTap pocházejí z Dánska a kombinují prvotřídní design s šetrností k přírodě.
Láhve jsou určeny speciálně na pití kohoutkové vody, kterou si v nich můžete nosit všude
s sebou. Díky borosilikátovému sklu jsou vysoce odolné a jejich výroba je šetrná k životnímu
prostředí. Takže už zbývá jen otázka: Kterou barvu uzávěru si vyberete?

Cena na Bonami.cz: od 599 Kč za set 2 lahví o objemu 0,5 l
V odstínech Pantone

Barevné odstíny Pantone jsou skutečným pojmem. Vyberte si ten svůj, protože začít den
s kávou v hrnku ve své oblíbené barvě, to je záruka šťastného startu. Hrnky Pantone mají
objem 400 ml.
Cena na Bonami.cz: 399 Kč

Designová legenda
Termostatická konvice dánské značky Stelton se narodila
v roce 1977 a o téměř 40 let později je stále žádaná
a žádoucí. Pokud si chcete udělat radost designovou
klasickou, neváhejte. Termoska o objemu 1 litru se hodí i do horka, udrží totiž váš oblíbený
nápoj perfektně vychlazený po celý den.
Cena na Bonami.cz: 1399 Kč

Ekologie na prvním místě
Chcete skutečně ekologickou lahev? Ty od značky Klean Kanteen jsou
vyrobené z nerez oceli, která pochází ze 100% recyklovatelných
materiálů. Lahve jsou i vysoce odolné s dlouhou životností. Vyšší
standardy již naplnit nelze.
Cena na Bonami.cz: od 839 Kč
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