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Si farvel til plastflasker og take-away kopper med 
Hot&Cold Vakuumflasker fra Legami.

Laget av lett og motstandsdyktig dobbeltlags rustfritt 
stål, en hermetisk forsegling og et avtakbart 
silikonhåndtak, som holder varme drikker varme i 12 
timer og kalde drikker kjølte i 24 timer.

NYHET 2023

Legami drikketut som gjør det enklere å 
drikke av Hot & Cold 500ml flaskene når du 
er på farta. Drikketuten har anti-drypp 
mekanisme.
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Drikkeflaske med inspirerende sitat og tidsmarkører. 
Hjelper deg med oversikt på ditt daglige inntak av 
vann og en hyggelig påminnelse til å drikke nok vann 
hele dagen. Et must for alle som har treningsmål, 
inkludert vekttap, appetittkontroll og generelt sett 
helsen. 

Flip-top lokket er designet som en sikker lås og gjør 
flasken lekkasjesikker. Den kan enkelt åpnes med en 
hånd ved å klikke på knappen. Drikkeflasken er lett, 
BPA og phthalat fri, laget av slitesterk kvalitets plast 
som kan brukes igjen og igjen. 

Søte drikkeflasker som holder tett. Ingen 
lekkasjer og flekker i sekken med disse.  

Munnstykket har en skrukort som er designet slik 
at den enkelt kan åpnes av barnet. Når den er 
lukket, er den en lufttett og lekkasjesikker. 
Drikkeflasken er lett, BPA og phthalat fri og er 
laget av sterk kvalitets plast som tåler en støyt. 

Termokoppen har et volum på 325 ml og 
lufttett lokk. Den holder temperaturen på 
kalde drikker inntil 12 timer, og varme 
drikker i 6 timer. Praktisk hull i lokket for 
sugerør. BPA og ftalater fri. 
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Lunsjboksen består av to hermetisk tette 
matbokser som holdes sammen med 
strikkbånd. Boksene har romdelere og 
bestikk festet i lokket

Boksene kan brukes sammen eller hver for 
seg og er lukt- og lekkasjefrie. Mange 
muligheter for spennende matpakker. 
Passer like godt til brødskivene som til 
restemat og snacks.

&

Sørg for at nistematen din holder seg 
delikat til du skal spise den. Slitesterk, 
isolert, vaskbar og romslig med en 
avtagbar og justerbar skulderstropp. 

2 rom + 1 frontlomme.
Testet for kontakt med mat.
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Reduser bruk av papir og plast. Roll'eat 
har kvalitetsprodukter med lang levetid. 
De er enkle å rengjøre med fuktig klut 
og de kan vaskes på 30 grader i 
vaskemaskinen. 
Boc'n'roll lar deg pakke inn det du 
ønsker å ta med deg. Brødskiver, 
baguetter, rundstykker, frukt etc. Kan 
brettes ut og fungere som spisebrikke. 
Snack’n’Go er praktiske små poser til 
snacks du ønsker å ta med på farta. 


