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*Fotografie a obrázky jsou pouze ilustrativní. Nabízené produkty mohou být nahrazeny zbožím stejné nebo vyšší kvality. 

Věrnostní program MEGAškolám 
Hrnečky KeepCup Cork Brew Edition 

 
 

 
 
KeepCup je australská značka ekologických hrnků, které posbíraly spoustu ocenění. Vše začalo v roce 1998, kdy si sourozenci 
Forsythovi otevřeli řetězec obchodů BlueBag, kde prodávali čerstvé sendviče, saláty a také kávu s sebou. Nelíbila se jim ale velká 
spotřeba materiálů a zbytečné znečišťování životního prostředí. A tak se zrodil nápad na výrobu kvalitních hrnků v příjemném 
designu, které by se daly používat znovu a znovu. "KeepCupy" jsou ekologické, netoxické, nahrazují plastové kelímky na jedno 
použití a káva a čaj v nich vydrží až o 30 minut déle horké, než v normálním hrnku. Zároveň jsou vhodné do mikrovlnky i myčky 
nádobí. Jejich minimálně čtyřletá životnost je dalším dobrým argumentem, proč mít hrnek KeepCup a šetřit tak životní prostředí. 
A když ještě navíc vypadají tak dobře... 
 

14 Bodů 
Cork Brew Edition 
 
Skleněný hrnek KeepCup s korkovým kroužkem v krásném a nadčasovém designu se spoustou vychytávek, které si ihned 
zamilujete. Samotný skleněný hrnek je vyroben z extra odolného tvrzeného sodno-draselného skla, takže když vyklouzne z ruky, 
nic se neděje. Nově přepracované plastové víčko má přidané kvalitní těsnění a pohyblivé zarážky proti nechtěnému protečení i 
rychlému vychladnutí a také zvětšený trojúhelníkový otvor na pití, pro lepší zážitek z vůně vašeho nápoje. 
 
Korkový kroužek kolem hrnku pochází z dubového Portugalského lesa a je lehký, recyklovatelný, antibakteriální a má skvělé 
tepelné vlastnosti. Korkový kroužek je přírodní produkt a časem jeho patina bude vyprávět příběh svého používání. Na 
skleněném hrnku je jemně vypískované logo Keepcup. Víčko i hrnek jsou ze 100% recyklovatelných materiálů, polypropylen je 
netoxický a ekologický materiál. DOPORUČUJEME: Pro co nejdelší životnost korku neodstraňujte kroužek, umývejte ručně a poté 
nechte vyschnout. Tím prodloužíte životnost korku na dlouhá léta. 
 
 
 

 

 
Black 

Medium 340 ML 
 

 

 
     Alder 

      Medium 340 ML 
 

 

 
     Frappe 

          Medium 340 ML 
 

 


