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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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Næse kop
- Drikke med minimal hovedbevægelse

• Unikt vinkeldesign gør det muligt at drikke    
 med lidt eller ingen nakkebevægelse
• Specielt design giver plads til briller
• Udskåret til næsen
• Drikke uden at bøje nakken
• Indhold 200 ml 
• Opvaskemaskine op til 85°
• Vægt 42,43 g
• Højde: 122 mm.
• Velegnet til brug i mikrobølgeovn i kort periode 
• Miljøvenlig PVC frit materiale P.P 

Næse koppen er specielt designet til at give mulighed for 
at drikke med minimal hovedbevægelse.

Næsekoppen har en ergonomisk udskæring, der gør det 
muligt at vippe koppen bagud uden problemer med mon-
teringen omkring næsen. 

Den er designet til personer, der lider af begrænsede 
hoved- og nakkebevægelser, som normalt ville kæmpe for 
at nå bunden af en kop uden at vælte bagover.

Den ydre plast på koppen har en mat finish, så den let kan 
gribes af brugerne og forhindrer yderligere ulykker
og spild.

Specielt design giver plads til næsen 

Giver plads til næse og briller
 


