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VODĚNKA 500 ml 
Čerstvá voda stále po ruce! 
Snadné a trvale udržitelné uchování čerstvé vody? Tupperware odpověď zní: Ekologická láhev 
Voděnka. Je vhodná na vodu doma i na cestách. 
Opakované použití a snížení odpadů: 
Každý rok jsou na celém světě používány miliony pet lahví a dalších lahví určených na jedno použití. Jejich 
převážná část končí jako odpad na skládce, ale… jejich odbourávání trvá dlouhé roky. 
Takže proč byste používali jednoúčelové lahve a PET lahve, když má Tupperware dlouhodobé a trvalé 
řešení? Tato ekologická láhev vám vydrží dlouhou dobu a tím pomáhá chránit životní prostředí a naši 
budoucnost! 
Kromě ekologických výhod vám ušetří také spoustu peněz. Balená voda je mnohem dražší než voda 
stáčená. Naplňte Voděnku stáčenou vodou z kohoutku a uchovávejte ji studenou v ledničce.  
Popis výrobku: 
 Voděnka je ideálním řešením na opakované používání na uchovávání vody nebo dalších tekutin, 
např.džusu nebo limetkové šťávy.  Možnost používat ji doma i na cestách.  Svým tvarem perfektně pasuje 
do dveří ledničky.  Díky vodotěsnému víčko je voděnky perfektním společníkem na cestách, protože víčko 
zabraňuje vylití tekutiny.  Šířka hrdla je praktická na snadné plnění a pití na cestách.  Zarážka na víčku 
slouží pro snadné otvírání. Díky široké základně je stabilnější.  Slouží k opakovanému použití a je 
ekologická. Speciální tvarovaný design na vnější části umožňuje skvělý úchyt.. 
Použití: 
Odšroubujte víčko s použitím zarážky. Naplňte vodou nebo džusem a znovu uzavřete. Pak dejte vychladit 
do ledničky nebo přímo na stůl. 
Možnosti použití: Uchovávání vody, džusu nebo ochucené vody v ledničce nebo na stole.  Připravte si 
svojí ochucenou vodu: Do Voděnky vymačkejte čerstvou citrónovou nebo limetkovou šťávu a naplňte 
vodou.  Použijte na přefiltrovanou vodu z filtrovacích konvic.  Na cestách, na piknik, sporty nebo do práce. 
 Lze ji používat na uchovávání nebo převoz gazpacha, polévky, vývaru nebo mléka. 
Údržba: 
 Lze mýt v myčce. 
 Není doporučeno používat Voděnku v mrazničce ani v mikrovlnné troubě. 
 Nedoporučuje se plnit láhev sycenou vodou nebo perlivými nápoji. 
 Speciální nápoje z rajčat, mrkve, nebo s kořením může způsobit zabarvení lahve. Tato skutečnost nijak 
neovlivňuje výkonnost výrobku. 
 Láhev plňte pouze studenými nápoji. 
 Při ručním čištění použijte speciální kartáč na lahve. 
 Láhev ponechávejte vždy otevřenou, v případě, že ji nepoužíváte. 
-na vysušení použijte stojánek Tupperware 
-na čištění použijte kartáč na voděnky 
 
Objem: 500 ml 
Manipulace: Víko dotahuje s citem, díky výstupku máte poměrně velkou páku a můžete si víko roztrhnout. 
  Na pády a jiné mechanické poškození se nevztahuje záruka 
 


