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Himmel och hav. Tunna sommarklänningar som blåser i vinden. Sommarens oändliga lätthet 
är vad du hittar i den sofistikerade färgen Soft Blue. Färgen fyller sakerna omkring dig med 
ett vackert himmelsblått skimmer. Soft Blue är en av två nya färger i Eva Solos vårkollektion. 
Färgen ger ett nytt utseende till ett flertal klassiker, som termoskannor och -koppar.

S O F T  B L U E  Ä R  D O P P A D  I  H I M M E L S D R A G
D E N  N Y A  F Ä R G E N  Ä R  S O M  E N  L Ä T T  O C H  O E M O T S T Å N D L I G  S O M M A R B R I S

Termoskanna  
Ska du hålla kaffet eller teet varmt under en 
längre tid ska du skaffa Eva Solos prisbelönta 
termoskanna. Termoskannan är enkel att fylla 
och enkel att hälla ur. Den praktiska hällkan-
ten ser till att kannan är helt droppfri och det 
är fullt förståeligt att kannan genom åren har 
vunnit priser för både design och funktion. 

• Tillverkad i plast, glas och rostfritt stål
• Rymmer 1,0 l 
• Cirkapris: 649 SEK
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Kaffemuggar 
Kaffemuggen är designad i vitt porslin med 
silikonbeläggning i de två vackra färgerna. Si-
likonet isolerar den varma drycken, så kaffet 
håller sig varmt och säkerställer samtidigt ett 
bra grepp så att man inte bränner sig. Muggen 
finns i tre olika storlekar som passar till kap-
selkaffemaskiner, och den kan utan problem 
diskas i diskmaskin.  

• Kaffemuggen är tillverkad i porslin
• Finns till tre kaffetyper: Espresso 80 ml, Lungo 230 

ml och Cafe latte 360 ml 
• Cirkapris: 229 SEK / 279 SEK / 329 SEK

Kylskåpskaraff 
Fodralet gör karaffen mjuk och skön att hålla i 
och säkerställer att det inte kommer kondens-
vatten på bordet. Karaffen passar som nam-
net antyder till kylskåpsdörren så att du alltid 
har kallt vatten till hands i en praktisk karaff 
med ett smart hällock. Dessutom passar fo-
dralet även för att hålla värmen, om du någon 
dag ska servera varma drycker. 

• Tillverkad i plast, glas och rostfritt stål 
• Rymmer 1,0 l
• Cirkapris: 499 SEK

Thimble termoskanna
Thimble termoskanna är 100 % droppfri, så att du 
slipper fläckar på bordet. Designen gör servering-
en enkel eftersom det är enkelt att fylla på och 
hälla ur kannan. Vrid bara locket ett halvt varv och 
servera. Termoskannan håller dessutom innehållet 
varmt länge. Den tål inte maskindisk, men rengörs 
enkelt med varmt vatten. Den invändiga glasin-
satsen kan bytas ut.

• Material: Plast, glas och rostfritt stål
• Mått: H20 cm, Ø16 cm
• Rymmer: 1 l. 
• Färg: Soft blue, Marble grey, black
• Cirkapris: 649 SEK
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To Go Cup 
Den klassiska To Go Cup är en termosmugg 
med dubbla väggar med vakuumeffekt som 
håller varma drycker varma i upp till sex tim-
mar. Den håller helt tätt i väskan och kan han-
teras med en hand i bilen med hjälp av den 
praktiska klickfunktionen. Muggen passar i de 
flesta mugghållare och tål maskindisk.

• Tillverkad i rostfritt stål, silikon och plast 
• Rymmer 0,35 l 
• Cirkapris: 299 SEK

Urban To Go Cup
Den prisbelönta Urban To Go Cup är designad 
för att stå emot lite av varje. Du kan därför lugnt 
slänga den i väskan en jäktig morgon eller ta 
med den på campingturen. Muggen håller vär-
men i upp till sex timmar och kan även hålla 
vattnet kallt på sommaren. Muggens smarta 
klicklock kan enkelt hanteras med en hand om 
du t.ex. kör bil. 

• Tillverkad i rostfritt stål och plast
• Rymmer 0,35 l
• Cirkapris: 299 SEK

Drickflaska  
Vattenflaskan är fri från skadliga ämnen som bis-
fenol A och ftalater och du gör samtidigt miljön en 
tjänst varje gång du fyller din flaska istället för att 
köpa engångsflaskor när du är i farten.   

• Tillverkad i BPA-fri plast, rostfritt stål, silikon och nylon
• Rymmer 0,50 l
• Cirkapris: 279 SEK
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MyFlavour drickflaska
Färsk mynta och citron, gurka och basilika el-
ler kanske lime och hallon? MyFlavour drick-
flaska innehåller ett spett så att du enkelt kan 
skapa din egen smak och ta med dig förfris-
kande och gott dricksvatten när du är i farten. 
Drickflaskan har en praktisk rem, som gör den 
enkel att ha med på kontoret eller till träning-
en. Den är helt tät och kan fyllas igen och igen 
utan att belasta miljön. 

• Tillverkad i BPA-fri plast, rostfritt stål, silikon och 
nylon 

• Rymmer 0,75 l
• Cirkapris: 299 SEK

Active drickflaska
Själva designen är rå och robust och påmin-
ner om en fältflaska. Flaskan har en praktisk 
silikonrem i locket, som gör den enkel att ta 
med, oavsett om du ska på träning eller göra 
något annat. Och du kan också vara alldeles 
lugn om du packar ned den i väskan – flaskan 
är garanterad att hålla helt tätt. 

• Tillverkad i rostfritt stål. Lock och rem i silikon
• Rymmer 0,7 l
• Cirkapris: 399 SEK

Cool termosflaska 
Cool termosflaska håller vattnet kallt i ända 
upp till 24 timmar tack vare konstruktionen 
med dubbla väggar och vakuum. Det praktis-
ka locket har gjorts med inspiration från gam-
la patentflaskor, sluter alltid 100 % tätt och 
kommer aldrig bort. Termosflaskan kan även 
användas till att hålla vatten varmt till teet i 
timmar. 

• Tillverkad i pulverlackerat rostfritt stål och silikon
• Rymmer 0,7 l
• Cirkapris: 549,00 SEK


