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Waterfles van glas met siliconen 
hoes 
Kleur: zwart 

Artikelnr.: P436.651 

Direct leverbaar: 602.00 

Beschikbaar in de kleuren: 

Actuele voorraad voor alle kleuren: 2209.00 

Tijd om je levensstijl te zuiveren en de manier waarop je water drinkt te 

veranderen. Glas is 100% recyclebaar en bevat geen schadelijke chemicaliën 

of ongewenste smaken in uw water, zoals plastic of metaal. Onze waterfles 

is zo vaak herbruikbaar als je maar wilt, en is volledig BPA-vrij, 

ftalaatvrij, PVC-vrij, loodvrij, cadmiumvrij en zorgeloos. Gemaakt van 

hoogwaardig borosilicaatglas, dat hittebestendiger is dan elk ander 

veelgebruikt glas. Draag bij aan onze planeet terwijl je van de warme thee 

geniet. Met modieuze siliconen hoes voor bescherming tegen vallen en 

warmte-isolatie. De lekvrije deksel wordt geleverd met handvat en een 

smalle en brede mond drinkoptie. Inhoud 500ml. 

Aanbevolen decoratie 

Doming 

artikel bovenzijde 

Max. kleuren:  4 

Max. afmeting:  34x34mm 

Product regelgeving en onderscheidingen 

Bisphenol A-vrije materialen toegepast 

Conform Duitse wetgeving betr. voedselveiligheid 

Conform richtlijn 1907/2006/EC betr. SVHC 

Vrij van korte en middellange gechloreerde paraffineketens 

Voor dit artikel kan een gepersonnnaliseerde sleeve geleverd worden 

Dit artikel kan worden ingepakt in één van onze cadeau papieren 
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Verkoop Adviesprijs 
Vanaf

Bedrukt

Onbedrukt

1

12,35

11,30

100

11,81

11,00

250

11,33

10,65

500

11,00

10,35

1000

10,66

10,15

1500

10,46

9,95

Printed prices include handling costs (technical costs and set up costs excluded). Printed prices 

are based on the recommended decoration technique. 

Specificaties 

Merk: XD Collection 

Materiaal: Glas 

Extra materiaal: Silicone 

Hoofdkleur: zwart 

PMS 1e kleur: Black 

Artikelafmetingen (cm): 22,2 x 7 

Netto gewicht artikel (gr): 355 

Bruto gewicht artikel (gr): 371 

Verpakkingstype: Polybag en individueel doosje 

Afmeting product doosje (cm):23,2 x 8 x 7,8 

Afmeting buitendoos (cm): 26,5 x 26,5 x 58,5 

Aantal (per binnendoos): 1 

Aantal (per buitendoos): 21 

Produkt categorie: Drinkware 

Produkt subcategorie:  Waterflessen 

Intracode: 7013371000 

Land van oorsprong: China 

Exclusief XD Design ontwerp: Nee 

Eco+ : Ja 

Inhoud (in liter): 0,5L 

Sleeve mogelijkheid: Ja 

Lekpreventie: lekvrij 
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