Contigo – amerikiečių įmonė,
gaminanti kelioninius puodelius,
kavos termosus, vandens gertuves
ir vaikiškas gertuves.
INOVATYVŪS
IŠSKIRTINIO DIZAINO
DRAUGIŠKI GAMTAI
BE BPA
NEPRALAIDŪS SKYSČIAMS

Būkime atviri: gyvenime ir taip daug iššūkių, gertuvės neturėtų
būti vienas iš jų. Apvirtusi gertuvė apliejo dokumentus, dėl
nesandaraus dangtelio išsitepė rūbai, viena ranka negalite
atidaryti gertuvės, arba – o siaube – atvėso kava. Nuo 2004
metų CONTIGO tyrėjų komanda ėmėsi būtent šių iššūkių.
Pristatome jums platų gertuvių asortimentą, išsprendžiantį
minėtas problemas. Kaip?

LENGVAI VALOMI
GERTUVĖS NEĮSIGERIA KVAPŲ
GĖRIMAS NEĮGAUNA PLASTIKO
KVAPO

CONTIGO – pasaulinis firminių gertuvių rinkos lyderis. Mūsų
strategija – kurti inovacijas jūsų patogumui. Mūsų patentuotos
technologijos buvo sukurtos siūlant jums ilgalaikį kasdienių
problemų sprendimą. Tokie žodžiai kaip AUTOSEAL® ar
AUTOSPOUT® tikriausiai jums nieko nesako, tačiau sandari
gertuvė, iš kurios galima gerti laikant viena ranka ir neišlaistant,
skamba kaip svajonių išsipildymas. Terminas „vakuuminė
izoliacija“ neskamba labai patraukliai, tačiau būtent tai jūsų
kavą išlaikys šiltą mažiausiai keturias valandas. Šių technologijų
pagalba CONTIGO iš pagrindų keičia gertuvių pasaulį. Bet ir čia
nesustojame. Mes nuolat ieškome būdų pagerinti savo gaminius
ir siūlome jums pačius geriausius iš visų siūlomų rinkoje. Tai
gaminiai, kuriais galime didžiuotis.

TECHNOLOGIJA

Patentuota AUTOSEAL® technologija užtikrina 100% apsaugą nuo skysčių
pratekėjimo ir išsiliejimo. Dėl šios technologijos atsitiktinai neišliesite gėrimo
automobilyje, biure ar namuose. Viena ranka laikydami gertuvę, paspauskite
mygtuką, jį atleidę aktyvuosite užraktą ir jis automatiškai užsirakins po
kiekvieno gurkšnio. AUTOSEAL® technologija įdiegta mūsų kelioniniuose
puodeliuose, vandens gertuvėse ir vaikiškose gertuvėse.

Automatiškai užsirakina
100% apsauga nuo skysčių
pratekėjimo ir išsiliejimo

KAIP TAI VEIKIA
Paspauskite AUTOSEAL®
mygtuką norėdami atsigerti,
atleiskite mygtuką, kad
automatiškai užsirakintų.

TECHNOLOGIJA

Lengvai išvalomas dangtelis
Laikydami gertuvę viena
ranka galėsite ją atidaryti,
atsigerti ir uždaryti
Pavyzdyje naudojama
„Cortland“

Mūsų AUTOSPOUT® technologijos dėka numalšinti troškulį dabar galima
vienu mygtuko paspaudimu. Kad ir kur būtumėte – sporto salėje, mokykloje
ar kelyje, AUTOSPOUT® iššokančio snapelio dėka galėsite gerti laikydami
vandens gertuvę viena ranka, į ją nė nežvilgterėdami. AUTOSPOUT®
technologija įdiegta įvairiose mūsų vandens ir vaikiškose gertuvėse.

Snapelis apsaugotas
nuo nešvarumų

Sandariai
uždaromas
Patogu gerti –
nereikės sukąsti
gertuvės snapelio
Laikydami gertuvę
viena ranka galėsite
ją atidaryti, atsigerti ir
uždaryti

KAIP TAI VEIKIA
Tiesiog spustelėkite
AUTOSPOUT® mygtuką ir
snapelis automatiškai iššoks

Pavyzdyje naudojama
„Ashland“

TECHNOLOGIJA

Paruoškite, susiplakite ir neškitės! AUTOCLOSE™ technologija buvo
sukurta susimaišyti gėrimą. Kai tik gėrimas paruoštas, į gertuvę galima įkišti
šiaudelį ir mėgautis gėrimu. Ištraukus šiaudelį, puodelis lieka sandarus. Tad šie
puodeliai labai tinka šaltai arbatai, šaltai kavai ir gėrimams iš miltelių. Neturinti
bisfenolio A, patvari ir tvirta Tritan™ medžiaga nesitepa ir neįsigeria kvapų, ją
galima plauti indaplovėje.

Skystis neišteka
kratant ir
maišant*
(išėmus šiaudelį)
Saugu plauti
indaplovėje

KAIP TAI VEIKIA
Sudėkite ingredientus ir
pakratykite. Kai gėrimas
paruoštas, įkiškite šiaudelį ir
mėgaukitės!

Nedūžta

Pavyzdyje naudojama
„Shake & Go“

TECHNOLOGIJA

SNAPSEAL™ technologija veikia taip: stumtelėję mygtuką į viršų galėsite
atsigerti, o nuspaudę jį žemyn – puodelį uždarysite. Technologija užtikrina,
kad gėrimas neišsilaistys ir išliks reikiamos temperatūros. Gertuvės su
SNAPSEAL™ turi minkštą užvėrimo ąselę, skysčiams nepralaidų dangtelį.
Gertuvė-puodelis lengvai išvalomas, į viršų patraukus gertuvės rankenėlę.

Lengvai išvalomas
dangtelis

KAIP TAI VEIKIA
SNAPSEAL™ technologija
veikia unikaliai. Stumtelėję
mygtuką į viršų galėsite
atsigerti, nuspaudę jį žemyn,
puodelį uždarysite.

Minkštai užsifiksuoja

Geriant
neišsilaisto

Pavyzdyje naudojama
„Byron“

VAKUUMINĖ
TECHNOLOGIJA

CONTIGO nerūdijančio plieno kelioniniai puodeliai ir vandens
gertuvės su dviguba sienele pasižymi naujausia technologija –
vakuumine šilumos izoliacija.

Pavyzdyje naudojama
„West loop“

Daugelį valandų
išlaikoma pastovi skysčių
temperatūra leidžia
pasiekti maksimalių
rezultatų

Patogiau
paimti

Dviguba sienelė apsaugo
puodelio paviršių nuo
kondensacijos. Šaltas iš
išorės, karštas viduje

Gėrimai išlieka karšti nuo
4 iki 9 valandų, šalti – iki 21
valandos

KAIP TAI VEIKIA

Sulaikomas energijos/
temperatūros apsikeitimas
tarp gertuvės vidinės ir lauko
oro temperatūrų

Pagaminta iš dviejų
atskirtų nerūdijančio plieno
sienelių
Tarp sienelių esantis oras
pašalinamas sukuriant
vakuumą

LENGVA
VALYTI

CONTIGO technologija susijusi ne tik su gėrimu, bet ir su valymu. Karšti
gėrimai gali palikti sunkiai išvalomų dėmių, besikaupiančių ir pridžiūvančių
kampučiuose ir plyšeliuose. Tačiau dėl užsifiksuojančio dangtelio, kuris pasuktas
atsidaro, visą vidų išvalysite greitai ir paprastai. Visi nauji AUTOSEAL® puodeliai
ir gertuvės turi lengvai valomą dangtelį. Visus CONTIGO gaminius (išskyrus
spalvotus termosus) galima saugiai plauti indaplovėje.

Saugu plauti indaplovėje

KAIP TAI VEIKIA
Prieš dėdamį į indaplovę
tiesiog nuspauskite
mygtuko mechanizmą ir
jį iškelkite jį. Spragtelėjus
atsidaro.

Nėra atskirų detalių, nebus rizikos jų
pamesti, nereikės vargti surenkant

Lengvai pasiekiami dangtelio
komponentai nesunkiai
išvalomi

PUODELIAI TERMOSAI

`

Šiltai
rekomenduojame
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WEST LOOP

CONTIGO NR.1 GERIAUSIAI
PERKAMAS PUODELIS

Dangtelį saugu plauti
indaplovėje
100% apsauga nuo
pratekėjimo ir išsiliejimo.
Norėdami atsigerti,
spustelėkite AUTOSEAL®
mygtuką. Atleidus užsirakins
automatiškai

Patogu naudoti laikant
viena ranka

1000-0007
Nerūdijančio plieno

1000-0016
Avietinė

Išlieka karštas 5 valandas,
šaltas – 12 valandų

Dviguba nerūdijančio
plieno sienelė. Izoliuota
vakuumu

1000-0097
Raudona

Tūris: 470 ml

1000-0260
Poliarinė balta

1000-0289
Juoda matinė

Contigo nuimamas arbatžolių
sietelis tinka bet kuriam
Autoseal® West loop puodeliui
patogiai ruošti arbatą keliaujant
Įsistato į West loop
dangtelį

1000-0355
Monako vaiski matinė

NA
UJ
A

Arbatžolių sietelis,
skirtas West loop

Saugu plauti
indaplovėje

Mažos
skylutės
geresniam
arbatos
ruošimui

Indas įsidėti
sieteliui

1000-0579
Pilkšva vaiski matinė

NA
UJ
A

Unikali užrakto
sistema. Puodelį
saugiai galima
įsidėti į krepšį

1000-0580
Karibų jūros

PINNACLE

MAŽIAUSIAS CONTIGO NERŪDIJANČIO
PLIENO KELIONINIS PUODELIS

NA
UJ
A

300 ml.

Patogu laikyti ir
naudoti viena ranka

Speciali talpa, skirta siurbčioti
karštam gėrimui
Unikali užrakto
sistema. Puodelį
saugiai galima įsidėti
į krepšį.

1000-0634
Vaiski matinė Latte

100% apsauga nuo
pratekėjimo ir išsiliejimo.
Norėdami atsigerti,
spustelėkite AUTOSEAL®
mygtuką. Atleidus užsirakins
automatiškai

Dviguba nerūdijančio
plieno sienelė. Izoliuota
vakuumu

Išlieka karštas 4
valandas, o šaltas –
12 valandų

1000-0633
Arbūzinė

NA
UJ
A

Dangtelį saugu plauti
indaplovėje

Tūris: 300 ml

KOMPAKTIŠKO DYDŽIO,
DIDELIŲ GALIMYBIŲ

Dangtelis
atsisuka, jį lengva
išvalyti

Dangtelis atsisuka, jį lengva
išvalyti
Dangtelį saugu
plauti indaplovėje

NA
UJ
A

Speciali talpa, skirta siurbčioti
karštam gėrimui
100% apsauga nuo pratekėjimo
ir išsiliejimo. Norėdami atsigerti,
spustelėkite AUTOSEAL® mygtuką.
Atleidus užsirakins automatiškai.
Patogu laikyti ir
naudoti viena ranka

1000-0621
Juodas matinis

NA
UJ
A

METRA

CONTIGO METRA YRA MŪSŲ
NAUJAUSIAS KŪRINYS,
SPECIALIAI SUKURTAS
MĖGSTANTIEMS BŪTI LAUKE.

1000-0623
Nerūdijančio plieno

Dviguba nerūdijančio plieno
sienelė. Izoliuota vakuumu
Išlieka karštas 5 valandas, o
šaltas – 12 valandų

Tūris: 470 ml

Paminkštintas dugnas
didesniam stabilumui

CLEANGUARD™ DANGTELIS: PASUKITE
NORĖDAMI UŽDARYTI GERTUVĖS
ANGĄ IR AUTOMATIŠKAI UŽRAKINTI
AUTOSEAL® MYGTUKĄ

BYRON

NERŪDIJANČIO PLIENO VAKUUMU
IZOLIUOTAS PUODELIS SU DVIGUBA SIENELE

Patogu laikyti ir
naudoti viena ranka

SNAPSEAL™.
Kilstelkite rankenėlę į
viršų, norėdami atsigerti,
spustelkite ją žemyn,
norėdami užrakinti

Dangtelį saugu plauti
indaplovėje

Speciali talpa, skirta siurbčioti
karštam gėrimui

NA
UJ
A

1000-0329
Pilkšva 470 ml

Nepralaidus
skysčiams

NA
UJ
A

1000-0547
Tamsiai mėlyna 470 ml

Minkštas
paimti

NA
UJ
A

1000-0548
Ryški žaliųjų citrinų 470 ml

Išlieka karštas 6
valandas, o šaltas – 12
valandų

1000-0577
Raudona 470 ml

Dviguba nerūdijančio
plieno sienelė. Izoliuota
vakuumu

Tūris: 470 ml

1000-0500
Juoda 590 ml

NA
UJ
A

9 VAL.
KARŠTAS
21 VAL.
ŠALTAS

7 VAL.
KARŠTAS
18 VAL.
ŠALTAS

720 ml

590 ml

6 VAL.
KARŠTAS
12 VAL.
ŠALTAS

470 ml

1000-0625
Pilkšva 720 ml

VANDENS
GERTUVĖS

Neišliekite nė lašo
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CORTLAND
Rankenėlė su
karabinu
Snapelio apsauginis
dangtelis išlaiko jį švarų ir
apsaugo
Patogu laikyti
ir naudoti viena
ranka

1000-0461
Citrininė 720 ml

100% apsauga nuo pratekėjimo
ir išsiliejimo. Norėdami atsigerti,
spustelėkite AUTOSEAL® mygtuką.
Atleidus užsirakins automatiškai.

Tritanas nesitepa ir neįsigeria
kvapų. Ilgaamžė, atspari
smūgiams gertuvė

1000-0462
Monako mėlyna 720 ml

Be BPA
1000-0463
Švytinčios orchidėjos 720 ml

Saugu plauti
indaplovėje

1000-0464
Nefrito pilka 720 ml

Tūris: 720 ml

1000-0506
Dūminė 1,2 l

Apatinė dangtelio
dalis išsitraukia,
lengva jį išvalyti

Mygtuko užraktas apsaugo nuo
atsitiktinio AUTOSEAL® mygtuko
paspaudimo

SWISH

AUTOSEAL® TRITANO
VANDENS GERTUVĖ
BE BPA
100% apsauga nuo
pratekėjimo ir išsiliejimo.
Norėdami atsigerti,
spustelėkite AUTOSEAL®
mygtuką. Atleidus
užsirakins automatiškai

1000-0236
Citrininė

1000-0237
Kobalto mėlyna

Patogu laikyti ir
naudoti viena ranka

Tritanas nesitepa ir neįsigeria
kvapų. Ilgaamžė, atspari
smūgiams gertuvė

1000-0239
Purpurinė

Be BPA
1000-0238
Dangaus melsva

Tūris: 500 ml

Saugu plauti
indaplovėje

1000-0617
Jūros žydra

1000-0618
Rožinė persiko

100% APSAUGA NUO
PRATEKĖJIMO IR
IŠSILIEJIMO
SUMANUS DIZAINAS

ASHLAND

Rankenėlė
su karabinu
Snapelio apsauginis
dangtelis išlaiko jį švarų ir
apsaugo
Sandariai uždaromas

Vienu spustelėjimu
paspaudus
AUTOSPOUT® mygtuką,
iššoka gėrimo snapelis

Mygtuko užraktas užtikrins,
kad netyčia nepaspaustumėte
AUTOSPOUT® mygtuko.

1000-0454
Citrininė 720 ml

Saugu plauti
indaplovėje

1000-0455
Monako mėlyna 720 ml

Be BPA
Tritanas nesitepa
ir neįsigeria kvapų.
Ilgaamžė gertuvė, atspari
smūgiams
Įstrižas šiaudelis leidžia
gerti iki paskutinio lašo

1000-0456
Sangrijos 720 ml

Tūris: 720 ml

1000-0457
Dūminė 720 m

Patogu laikyti ir
naudoti viena ranka
1000-0458
Raudona 720 ml

1000-0459
Monako 1,2 l

ASHLAND CHILL

Rankenėlė
su karabinu

VAKUUMU IZOLIUOTA
NERŪDIJANČIO PLIENO
VANDENS GERTUVĖ SU
AUTOSPOUT ®

Aukštos kokybės minkšta rankenėlė,
suimama dviem pirštais, yra
ergonomiška keliaujant
Snapelio apsauginis dangtelis
išlaiko jį švarų ir apsaugo

Patogu laikyti ir naudoti
viena ranka
Vienu spustelėjimu
paspaudus AUTOSPOUT®
mygtuką, iššoka gėrimo
snapelis

Dėl vakuumo
technologijos
gėrimas išlieka
šaltas 20 valandų

Mygtuko užraktas užtikrins,
kad netyčia nepaspaustumėte
AUTOSPOUT® mygtuko
Sandariai uždaromas

Be BPA

Saugu plauti
indaplovėje

Tūris: 600 ml

DEVON ir
DEVON INSULATED

DEVON

DEVON
INSULATED
Snapelio apsauginis dangtelis
išlaiko jį švarų ir apsaugo
Patogu laikyti ir naudoti viena ranka
AUTOSPOUT® mygtukas vienu paspaudimu atidaro gėrimo snapelį
Sandariai uždaromas

Be BPA

Dviguba sienelė leis išlaikyti
vandenį šaltą ilgiau nei
įprastos sportinės gertuvės

Tūris: 720 ml

Tūris: 650 ml

Saugu plauti indaplovėje

1000-0184
Citrininė

1000-0185
Mėlyna

1000-0186
Mėlyna

1000-0187
Raudona

SHAKE
& GO

AUTOCLOSE TM GERTUVĖ SU
ŠIAUDELIU

100% sandari
kratant ir maišant*
(išėmus šiaudelį)

1000-0325
Citrininė

Idealiai tinka šaltai kavai,
šaltai arbatai ir kitiems
gaiviesiems gėrimams
Be BPA
1000-0326
Alyvinė

Neslidus silikono
paviršius

1000-0327
Vandenyno melsva

Saugu plauti
indaplovėje
Nesitepa ir neįsigeria
kvapų. Patvari ir atspari
smūgiams

1000-0328
Arbūzinė

Tūris: 540 ml

SHAKE
& GO FIT

Patogiam nešiojimui skirta
rankenėlė

Sandarus dangtelis plakti ir neštis
neišliejant

1000-0384 590 ml
1000-0385 820 ml
Šviesiai mėlyna

Tūrio žymos, skirtos sekti
išgertą kiekį

Be BPA

1000-0386 590 ml
1000-0387 820 ml
Juoda

Saugu plauti
indaplovėje

1000-0388 590 ml
1000-0389 820 ml
Neoninė rausva

Tūris: 820 ml

Telpa į daugumą
gėrimų laikiklių

Užapvalinta apačia ir plastikinis
kamuoliukas padės tolygiau išmaišyti
skysčius ir pašalinti susidariusius
gumuliukus

SHAKE & GO FIT – LENGVAI
VALOMA GERTUVĖ,
PRITAIKYTA MAIŠYTI
PROTEINŲ KOKTEILIUS

TRITAN TM SU INDELIU
LAIKYMUI

NA
UJ
A

100 % sandari
1000-0648
Juoda 650 ml

Patogiam nešiojimui
skirta rankenėlė
NA
UJ
A

SHAKE
& GO FIT

Saugu plauti
indaplovėje

Nesitepa ir neįsigeria kvapų.
Patvari ir atspari smūgiams

NA
UJ
A

1000-0647
Laukinių uogų rausva 650 ml

Tūrio žymos, skirtos sekti
išgertą kiekį

1000-0649
Šviesiai mėlyna 650 ml

Tūris: 650 ml

Be BPA

Užapvalinta apačia ir
plastikinis kamuoliukas
padės tolygiau išmaišyti
skysčius ir pašalinti
susidariusius gumuliukus

Talpa papildams ir
vitaminams

SHAKE & GO FIT – LENGVAI VALOMA
GERTUVĖ, PRITAIKYTA PROTEINŲ KOKTEILIŲ
MAIŠYMUI. SKAIDRI KAIP KRIŠTOLAS,
ATSPARI NUSIDĖVĖJIMUI TRITAN TM GERTUVĖ,
NESITEPANTI IR NEĮSIGERIANTI KVAPŲ.

VAIKIŠKOS
GERTUVĖS

Nesijaudink, kad išliesi –
mėgaukis

GIZMO SIP
Snapelį
uždengia
apsauginis
dangtelis
Minkšta nešiojimo
rankenėlė
Lengvai nuimamas dangtelis
leis nesunkiai išvalyti gertuvę

Patogu laikyti ir
naudoti viena ranka

100% apsauga nuo
pratekėjimo ir išsiliejimo.
Norėdami atsigerti,
spustelėkite AUTOSEAL®
mygtuką. Atleidus
užsirakins automatiškai.

1000-0471
Ryškiai mėlyna Purrfect

1000-0472
Žydinčių vyšnių

Saugu plauti
indaplovėje

1000-0473
Robotų žalsvai geltona

1000-0474
Safyro nasrai

Be BPA
Tūris: 420 ml

GIZMO SIP, CONTIGO VAIKIŠKA
GERTUVĖ SU 100 % APSAUGA
NUO PRATEKĖJIMO IR
IŠSILIEJIMO.

GRACIE
Lengvai nuimamas
dangtelis leis
nesunkiai išvalyti
gertuvę

100% apsauga nuo
pratekėjimo ir išsiliejimo.
Norėdami atsigerti,
spustelėkite AUTOSEAL®
mygtuką. Atleidus
užsirakins automatiškai
1000-0352
Gaisrinės motyvas, mėlyna

1000-0354
Drugeliu motyvas, rožinė

Patogu laikyti ir
naudoti viena ranka

Saugu plauti
indaplovėje

1000-0353
Su lėktuvėliais, raudona

1000-0351
Su fėjomis, purpurinė

Be BPA
Tūris: 420 ml

GIZMO FLIP

GIZMO FLIP CONTIGO AUTOSPOUT®
VAIKIŠKA GERTUVĖ SU 100% APSAUGA
NUO PRATEKĖJIMO IR IŠSILIEJIMO

Apsauginis snapelio
dangtelis

Šiaudelis
įsistato ir išsiima
iš dangtelio,
kad galėtumėte
nesunkiai
išvalyti

100 % apsauga nuo
pratekėjimo ir išsiliejimo.
Norėdami atsigerti,
spustelėkite AUTOSEAL®
mygtuką. Atleidus
užsirakins automatiškai
Saugu plauti
indaplovėje

Be BPA

Tūris: 420 ml

1000-0467
Visterijos vijoklinės gėlės

1000-0468
Žydinčių vyšnių paukšteliai

1000-0469
Ryškiai raudona Rokas

1000-0470
Ryškiai mėlyna dinozauras

TERMOSAI - PUODELIAI

Technologija
Vakuuminė izoliacija

Westloop

Pinnacle

Metra

Byron

470 ml

10 oz | 300 ml

16 oz | 470 ml

470 ml

Autoseal

Autoseal

Autoseal

Snapseal









Išlaiko šilumą

 (5 valandas)

 (4 valandas)

 (5 valandas)

 (6 valandas)

Išlaiko šaltį

 (12 valandų)

 (12 valandų)

 (12 valandų)

 (12 valandų)

Speciali talpa siurbčiojimui









100 % neišsilieja ir yra sandarus







Sandarus

Lengvai valomas dangtelis









Dangtelį

Dangtelį

Dangtelį

Dangtelį

Patogu naudoti viena ranka









Užrakto sistema









Rankenėlė nešiojimui









Rankenėlė su karabinu









Be BPA









Saugu plauti indaplovėje

VANDENS GERTUVĖS

Cortland

Swish

Ashland

Ashland Chill

720 ml

500 ml

720 ml

600 ml

Autoseal

Autoseal

Autospout

Autospout

Vakuuminė izoliacija









Išlaiko šaltį







 (20 valandų)

100 % neišsilieja ir yra sandarus





 (kai uždarytas)

 (kai uždarytas)

Užrakto sistema









Lengvai valomas dangtelis









Patogu naudoti viena ranka









Saugu plauti indaplovėje









Be BPA









Rankenėlė su karabinu









Rankenėlė nešiojimui









Technologija

VAIKIŠKOS GERTUVĖS

Byron

Byron

Gizmo Sip

Gracie

Gizmo Flip

20 oz | 590 ml

24 oz | 720 ml

420 ml

420 ml

420 ml

Snapseal

Snapseal

Autoseal

Autoseal

Autospout











 (7 valandas)

 (9 valandas)







 (18 valandų)

 (21 valandą)

















Sandarus

Sandarus

















Dangtelį

Dangtelį

























































Devon

Devon Insulated

Shake & Go

Shake & Go Fit

Shake & Go Fit Tritantm

720 ml

650 ml

540 ml

590 ml | 820 ml

650 ml | 820 ml

Autospout

Autospout

Autoclose





















 (kai uždarytas)

 (kai uždarytas)

 (be šiaudelio)

sandarus

sandarus







































































Oficialus atstovas Lietuvoje:

www.contigo.lt

