TERMOS NA ŻYWNOŚĆ FOOD JUG
MAJORIS 0,8 LITRA BLUE
128,90 zł brutto 104,80 zł - netto
Termos na żywność to nowoczesne, sprawdzone przez
lata rozwiązania w zupełnie nowej stylistyce, która
sprawdza się nie tylko podczas wycieczek, ale również na
co dzień.
Poszukujesz niezawodnego termosu na jedzenie,
który nie tylko dobrze utrzyma ciepło, ale będzie
również świetnie wyglądał?
Model Esbit Food Jug Majoris świetnie spełnia te kryteria,
a ponadto gwarantuje maksymalny komfort użytkowania
oraz wysoką trwałość.
Idealny wybór dla aktywnych osób spędzających cały
dzień poza domem.

Categories: INNE, Termosy
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PRODUCT DESCRIPTION

Termos Food Jug Majoris swój wygląd zawdzięcza zastosowanej wysokiej jakości nierdzewnej stali, która została pokryta
wytrzymałym lakierem proszkowym. Sprawia to, że całość świetnie leży w ręce podczas jego użytkowania. Górna zakrętka
nie została polakierowana, zapewniając całości fenomenalny wygląd. Wytłoczone na górze logo marki Esbit jest
gwarancją najwyższej jakości.
Aby zapewnić termosowi optymalne warunki termiczne, zastosowano podwójne ścianki, które doskonale zachowują
temperaturę panującą we wnętrzu. Dzięki temu nawet po całym dniu wędrówki możesz cieszyć się ciepłym posiłkiem, bez
konieczności uruchamiania kuchenki turystycznej i żmudnego przygotowywania posiłku.
Termos na jedzenie Food Jug Majoris posiada bardzo szeroki dostęp do środka co ułatwia nakładanie i wyciąganie z
niego żywności. Całość posiada dwie zakrętki. Wewnętrzna odpowiada za szczelność. Wyposażono ją w przycisk do
wyrównywania ciśnienia, aby otwieranie całości było łatwiejsze i bezpieczniejsze. Zewnętrzna zakrętka służy jako miska,
pozwalając na wygodne spożywanie posiłków.
W modelu tym niemiecka marka zadbała o najdrobniejsze szczegóły. U dołu termosu umieszczono gumowy panel, który
zapewnia bardzo dobrą przyczepność po położeniu go na stole. Ponadto z zastosowanych materiałów całkowicie
wyeliminowano szkodliwe związki BPA. Fantastycznie wyglądający termos na żywność Esbit Food Jug Majoris to
maksymalny komfort użytkowania i doskonała termika, która pozwala cieszyć się ciepłym posiłkiem przez cały dzień.
DANE TECHNICZNE:
- wysokość: 160 mm
- średnica: 108 mm
- wykonany ze stali nierdzewnej
- podwójne ścianki
- pojemność 0,8 L
- od wewnątrz powleczony cienką warstwą srebra (antybakteryjnie, izolacyjnie
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