Contigo on Ameerika
reisi- ja kohvitasside, veeja lastepudelite
kaubamärk.
Oleme ausad: teie elus on juba rohkelt
väljakutseid, jooginõud ei peaksid nende
hulka kuuluma. Maha loksunud vedelikud
teie paberitel ümberkukkunud pudelite
tõttu, plekk teie riietel kohmaka otsiku
tõttu, suutmatus avada pudelit ühe käega
samaaegselt mitme toiminguga tegeledes
või isegi - kujutage ette - külm kohv. Meil
Contigos on sellest küllalt! Just sellel põhjusel
töötab meie uurijate meeskond selle
probleemiga juba 2004. aastast Me esitleme
teie jaoks ulatuslikku jooginõude valikut, mis
vastab kõikidele eelmainitud küsimustele.
Kuidas?

INNOVATIIVNE
NUTIKAS JA STIILNE DISAIN
LOODUSSÕBRALIK
BPA-VABA
LOKSUMIS- JA LEKKEKINDEL
LIHTNE PUHASTADA

Contigo
on
kaasavõetavate
margijooginõude
ülemaailmne turuliider. Meie strateegiaks on
keskenduda innovatsioonile, et tõsta teie mugavuse
taset. Meie patenteeritud tehnoloogia töötati välja, et
pakkuda töökindlat lahendust teie igapäevaste
probleemide jaoks. Sõnad, nagu AUTOSEAL® või
AUTOSPOUT®, ei tähenda tõenäoliselt teie jaoks
midagi, kuid loksumis- ja lekkekindel joomine ainult
ühte kätt kasutades võib kõlada unistuse
teostumisena. Kuigi vaakumisoleeritud ei kõla kuigi
kuumalt, hoiab see teie kohvi soojana vähemalt nelja
tunni vältel. Contigo toob nende tehnoloogiate abil
revolutsiooni jooginõude maailmasse. Kuid me ei piirdu
ainult sellega. Me otsime pidevalt viise oma toodete
parendamiseks ja teile parimate võimalike turul
pakutavate toodete pakkumiseks. Meie tooted pole
kõigest funktsionaalsed, vaid ka silmadele ilus vaadata.
Toode, mille üle võima uhked olla.
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TEHNOLOOGIA
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Organismi veetaseme hoidmine toimub
kõigest nupuvajutusega meie
patenteeritud AUTOSPOUT®
tehnoloogiaga. Hoolimata sellest, kas olete
jõusaalis, koolis või teel, on AUTOSPOUT®
veepudelitel hüpiktila hõlpsaks ühe käega
joomiseks, et te saaksite pooleli olevat
toimingut jälgida. AUTOSPOUT®
tehnoloogia on saadaval mitmetel vee- ja
lastepudelitel

Meie patenteeritud AUTOSEAL® tehnoloogia oli
meie esimene innovatsioon. Selle 100% loksumisja lekkekindel konstruktsioon kõrvaldab
mahaloksumise ohu, hoolimata sellest, kas asute
autos, tööl või kodus.
Joomiseks lihtsalt vajutage ühe käega
nuppu, sulgemiseks vabastage nupp ja
see sulgeb automaatselt lonksude vahel.
AUTOSEAL® tehnoloogia
on saadaval meie reisitassidel, veepudelitel
ja lastepudelitel.

Suletud asendis
lekkekindel

Automaatselt tihedalt sulguv

Hõlpsasti puhastatav kaas

Ühe käega
kasutamine
avamiseks, joomiseks
ja sulgemiseks

KUIDAS SEE TÖÖTAB
Vajutage lihtsalt
AUTOSPOUT® nuppu ja tila
pöördub automaatselt üles

100% loksumis- ja lekkekindel

Mugav joomine
ilma selleta, et
peaksite
hammustama tila/
ventiili

Tila on alati
mustuse eest
kaitstud

KUIDAS SEE
TÖÖTAB Vajutage
Ühe käega kasutamine, et
avada, juua ja sulgeda

AUTOSEAL® nuppu
lonksu võtmiseks,
vabastage nupp
automaatseks tihedaks
sulgemiseks.

Näitena mudel Cortland
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Näitena mudel Ashland

SNAPSEAL™ tehnoloogia töötab ainulaadsel
viisil. Nupu üleslükkamine võimaldab sellest
juua, selle allavajutamine sulgeb tassi. Selle
eeliseks on see, et joogitassi avamiseks ja
sulgemiseks on vaja ainult ühte kätt.
Tehnoloogia tagab lekkekindla
joomiskogemuse ja hoiab jooke õigel
temperatuuril. SNAPSEAL™-ga varustatud
joogitassid omavad pehme haardega tihendit,
lekkekindlat kaant ja erilist anumat kuumade
jookide joomiseks. Joogitassi on võimalik
hõlpsasti puhastada, lükates käepidet ülessuunas

Valmistage! Raputage! Jooge! See
kirjeldab tõenäoliselt kõige paremini
AUTOCLOSE™ tehnoloogiat.
AUTOCLOSE™ tehnoloogia on
konstrueeritud eelkõige nii, et kasutajad
saaksid oma jooki esmalt segada. Kui
jook on valmis, on võimalik kõrs tassi
sisestada ja ongi kõik. Kui kõrs
eemaldatakse, on tassid loksumis- ja
lekkekindlad. Seetõttu sobivad tassid
ideaalselt jäätee, jääkohvi ja
pulberjookide jaoks. Töökindel ja
vastupidav BPA-vaba Tritan™ materjal
ennetab plekkide ja lõhnade teket ning
seda võib samuti probleemideta
nõudepesumasinas pesta.

Kuum / külm ei välju
joogiaugu kaudu
Üheosaline lekkekindel kaas

100% lekkekindel raputamine ja
segamine* (kui kõrs on

Ühe käega
kasutamine
avamiseks, joomiseks

eemaldatud)

ja sulgemiseks

Sobib nõudepesumasinas pesemiseks

Näitena mudel
Shake & Go

KUIDAS SEE
TÖÖTAB SNAPSEAL™
tehnoloogia toimib
ainulaadsel viisil. Nupu
üleslükkamine võimaldab
joomist, selle
allavajutamine sulgeb
tassi.

Hõlpsasti puhastatav kaas

Lekkekindel joomiskogemus

Pehmelt sulguv tihend

KUIDAS SEE
TÖÖTAB
Lisage koostisosad ja
raputage. Kui jook on
valmis, lisage kõrs ja
nautige oma jooki!
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Purunemiskindel

9

TEHNOLOOGIA

Näitena
mudel Byron

Contigo kahekordse seinaga roostevabast
terasest reisitassid ja veepudelid
kasutavad vaakumisolatsiooni, kõige
arenenumat saadavalolevat tehnoloogiat.

VAAKUMTEHNOLOOGIA

PUHASTATAVUS

Contigo tehnoloogia ei põhine ainult
joomiskogemusel, vaid ka puhastamisel.
Kuumad joogid võivad kuivades jätta
raskestipuhastatavatesse kohtadesse
raskestieemaldatavaid plekke. Kuid
klõpsatava kaane tõttu, millega kaas
kaldub lahti, on võimalik hõlpsasti jõuda
kogu sisepinnani, et eemaldada kiiresti ja
hõlpsasti kõik jäägid. Täiesti uued AUTOSEAL®
tassid ja pudelid on varustatud kergesti
puhastatava kaanega.
Kõik Contigo tooted (v.a.
värvilised termotassid) sobivad
nõudepesumasinas pesemiseks.

KUIDAS SEE TÖÖTAB
Vabastage lihtsalt nuppmehhanism ja
tõmmake nupp üles nõudepesumasinas.
Pöördub lahti puhastamiseks.

Säilitab joogi
temperatuuri
tundideks,
maksimeerides
joogi nautimist.

Parem haare

Kahekordne sein
ennetab
kondensatsiooni
tekkimist tassi
välisküljele

Joogid jäävad 4 kuni 9
tunniks kuumaks ja kuni 21
tunniks külmaks

Väljast külm,
seest kuum.

KUIDAS
TÖÖTAB

Näitena mudel Cortland

SEE

Ohutu kasutada nõudepesumasina
ülemisel riiulil

Lahtised osad puuduvad
= puudub koostamisel
tekkiv oht või
kaotatud osad

Takistatakse energia/
temperatuuri vahetust sise- ja
välisõhu temperatuuri vahel.

kahest
Valmistatud
eraldi
roostevabast
terasest seinast

Hõlbus juurdepääs kaane
komponentidele hõlpsaks
puhastamiseks

Õhk eemaldatakse kahe
seina vahelt, tekitades
selles ruumis vaakumi.
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Näitena mudel
West loop

Probleemivaba puhastamine
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TEHNOLOOGIA

Näitena mudel
West loop
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TOOTED
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Innovatsioon pole
kunagi nii kuumalt
– või külmalt
maitsenud
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TERMOTASSID

CONTIGO
ENIMMÜÜDUD
TASS

1000-0007
Roostevaba teras

100% loksumise- ja
lekkekindel.
AUTOSEAL®

NE
W

Ohutu kasutada nõudepesumasina
ülemisel riiulil

Ühe käega kasutamine

1000-0097
Punane

1000-0016
Vaarikaroosa

1000-0289
Mattmust

1000-0355
Läbipaistev matt
Monaco-sinine

1000-0260
Polaarvalge

NE
W

WEST
LOOP

1000-0579
Läbipaiste matt
Gunmetal-hall

1000-0580
Kariibi mere roheline

Vajutage joomiseks.
Vabastage automaatseks
tihedaks sulgemiseks
Kuum 5 tundi ja
külm 12 tundi.

Kahekordse seinaga
roostevabast
terasest

Ainulaadne
lukustussüsteem.

Vaakumisoleeritud

Lukustamiseks
vajutage alla
avamiseks üles.

ja

Kaas kaldub lahti puhastamise
hõlbustamiseks
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Suurus: 470 ml (16 oz)

CONTIGO EEMALDATAV TEESÕEL
SOBIB MIS TAHES AUTOSEAL® WEST
LOOP TASSILE MUGAVAKS

TEE SÕEL

T EEVALMISTAMISEKS TEEL OLLES

MUDELILE
WESTLOOP

.
1000-0092

Selle peened söövitatud augud tagavad
ülimusliku tee valmistamise ja
garanteerivad, et tee sisse ei jää
teelehti või -puru. Roostevabast terasest korv
toimib nii teepuru kui -kottidega ja tassi kinnitus
klõpsab tihedalt kõigile West Loopi kaantele.

Klõpsab mudeli West Loop
kaanele

Ühildub kõigi
Contigo West
Loop'i
kaantega

Peened
söövitatud augud
ülimuslikuks tee
valmistamiseks.

Sobib nõudepesumasinas pesemiseks
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Nõrutustass

NE
W

PINNACLE 10 OZ.

NE
W

CONTIGO VÄIKSEIM
ROOSTEVABAST
TERASEST REISITASS

1000-0633
Arbuusipunane

1000-0634
Läbipaistev matt
Latte-pruun

KOMPAKTNE SUURUS,
ROHKELT VÕIMALUSI

Eriline ava, mis on
loodud teie kuuma joogi
„lürpimiseks”

Kaas sobib
nõudepesumasinas
pesemiseks

Ainulaadne lukustussüsteem.
Lukustamiseks vajutage alla
või avamiseks üles

Ühe käega kasutamine
100% loksumise- ja
lekkekindel.
AUTOSEAL® Vajutage
lonksu võtmiseks.

Kaas kaldub
lahti hõlpsaks
puhastamiseks

Vabastage tihedalt
sulgemiseks.

Kahekordse seinaga
roostevabast terasest.
Vaakumisoleeritud.
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Suurus: 300 ml (10 oz)

Kuum 4 tundi ja
külm 12 tundi.

METRA

NE
W

NE
W

CONTIGO METRA ON
MEIE UUSIM LOOMING,
MIS ON KONSTRUEERITUD
SPETSIAALSELT
MATKAHUVILISTELE

1000-0621
Mattmust

1000-0623
Roostevaba teras

Eriline ava, mis on loodud teie
kuuma joogi "lürpimiseks"
100% loksumis- ja lekkekindel.
AUTOSEAL®.
Vajutage lonksu võtmiseks.
Vabastage nupp.

Kaas kaldub lahti hõlpsaks
puhastamiseks

Ühe käega kasutamine

Kaas sobib nõudepesumasinas
pesemiseks

CLEANGUARD™ KAAS:
KEERAKE JOOMISTILA
KATMISEKS JA AUTOSEAL®
NUPU AUTOMAATSEKS
LUKUSTAMISEKS

Kahekordsest
roostevabast terasest.
Vaakumisoleeritud.
Kuum 5 tundi, külm 12 tundi.

Suurus: 470 ml (16 oz)
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Põhjakate eriti stabiilne

1000-0329
Gunmetal-hall 470 ml
(16 oz)

Ühe käega kasutamine

1000-0547
Tumesinine 470 ml (16
oz)

NE
W

BYRON

NE
W

NE
W

ROOSTEVABAST
TERASEST KAHEKORDSE
SEINAGA
VAAKUMISOLEERITUD
TRUMMEL

1000-0548
Kirka laimi roheline 470
ml (16 oz)

1000-0577
Punane 470 ml (16 oz)

SNAPSEAL™. Lükake hooba joomiseks
üles, sulgemiseks vajutage alla
Eriline ava, mis on loodud teie
kuuma joogi "lürpimiseks"

Kaas sobib nõudepesumasinas
pesemiseks

1000-0500
Must 590 ml (20
oz)

NE
W

Lekkekindel

Pehme haardematerjal

1000-0625
Gunmetal-hall 720 ml
(24 oz)

9H KUUM
21H KÜLM

Kuum kuni 6 tundi
ja külm kuni 12
tundi.

7H KUUM
18H KÜLM
6H KUUM
12H KÜLM

Kahekordse seinaga
roostevabast
terasest.
Vaakumisoleeritud.

Suurus: 470 ml (16 oz)
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590 ml
(20 oz)

25

470 ml
(16 oz)

TOOTED | TERMOTASSID

720 ml
(24 oz)

Ärge loksutage enam
ühtki tilka maha
26
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VEEPUDELID

CORTLAND
Karabiin

1000-0461
Sidruniroheline
720 ml (24 oz)

1000-0462
Monaco-sinine 720
ml (24 oz)

1000-0463
Särav orhidee lilla 720 ml
(24 oz)

1000-0464
Halli nefriidi sinine 720
ml (24 oz)

Tila kaitsekate hoiab
seda puhta ja kaitstuna

Kaane alumist
külge on võimalik
avada hõlpsaks
puhastamiseks

100% loksumis- ja lekkekindel.
AUTOSEAL® Vajutage lonksu
võtmiseks. Vabastage tihedalt
sulgemiseks.

Tritan ei säilita plekke

või lõhnasid. Töökindlus ja
kõrge löögikindlus

1000-0506
Suitsuhall 1,2 l (40 oz)

BPA-vaba
Nupulukk ennetab
AUTOSEAL® nupu
ühe käega kasutamine juhuslikku vajutamist
Sobib nõudepesumasinas
pesemiseks
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Suurus: 720 ml (24 oz)

AUTOSEAL® BPAVABA TRITANIST
VEEPUDEL

SWISH

1000-0236
Sidruniroheline

1000-0237
Koobaltsinine

1000-0617
Meresinine

1000-0618
Roosa virsiku oranž

1000-0239
Punane

1000-0238
Taevasinine

100% loksumis- ja
lekkekindel.
AUTOSEAL® Vajutage
lonksu võtmiseks.
Vabastage tihedalt
sulgemiseks.

Ühe käega kasutamine

Tritan ei säilita plekke või
lõhnasid. Töökindlus ja kõrge
löögikindlus

BPA-vaba

100% LOKSUMIS- JA
LEKKEKINDEL NUTIKA
DISAINILAHENDUSENA

Suurus: 500 ml (17 oz)
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Sobib
nõudepesumasinas
pesemiseks

ASHLAND
Karabiin

1000-0454
Sidruniroheline
720 ml (24 oz)

1000-0455
Monaco-sinine 720
ml (24 oz)

1000-0456
Sangria-roosa 720 ml
(24 oz)

1000-0457
Suitsuhall 720 ml
(24 oz)

Tila kaits e katab tila, hoides selle
puhta ja kaitstuna. Suletud
asendis lekkekindel.

Nupulukk ennetab AUTOSPOUT®
nupu juhuslikku vajutamist

AUTOSPOUT® nupp
juhib ühe puudutusega
ülespöörduvat
joomistila

1000-0458
Punane 720 ml (24 oz)

Sobib nõudepesumasinas
pesemiseks
1000-0459
Monaco-sinine 1,2 l (40 oz)

BPA-vaba

Tritan ei säilita plekke
või lõhnasid. Töökindlus
ja kõrge löögikindlus
Kallutatud kõrrega saate juua
kuni viimase tilgani

Suurus: 720 ml (24 oz)
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Ühe käega kasutamine

ASHLAND
CHILL

Karabiin

Ülimuslik käepide pehme kahe
sõrmega hoitava pidemega sobib
ergonoomiliselt reisimiseks

1000-0554
Monaco-sinine

Tila kate katab tila, hoides seda
puhta ja kaitstuna
Nupulukk ennetab AUTOSPOUT®
nupu juhuslikku vajutamist
Ühe käega kasutamine

Suletud asendis lekkekindel

AUTOSPOUT® nupp juhib
ühe puudutusega
ülespöörduvat joomistila

Vaakumisoleeritu d
tehnoloogia

BPA-vaba

hoiab külma 20 tundi.

Sobib nõudepesumasinas
pesemiseks

VAAKUMISOLEERITUD
ROOSTEVABAST TERASEST
JOOGIPUDEL AUTOSPOUT®
TEHNOLOOGIAGA
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Suurus: 600 ml (20 oz)

DEVON
Tila kaitse katab tila, hoides
seda puhta ja kaitstuna

DEVON
INSULATED

Tila kaitse katab tila,
hoides seda puhta ja
kaitstuna
Ühe käega kasutamine

Ühe käega kasutamine
AUTOSPOUT® nupp juhib
ühe puudutusega
ülespöörduvat joomistila

Suletud asendis lekkekindel

AUTOSPOUT® nupp juhib
ühe puudutusega
ülespöörduvat joomistila

Suletud asendis lekkekindel

BPA-vaba

BPA-vaba

Suurus: 650 ml (22 oz)

Kahekordse seinaga
konstruktsioon hoiab vett
kauem külmana kui tavapäraste
spordipudelite puhul.
1000-0186
Sinine

Suurus: 720 ml (24 oz)

Sobib nõudepesumasinas
pesemiseks

Sobib nõudepesumasinas
pesemiseks

1000-0185
Sinine

1000-0187
Punane
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1000-0184
Sidruniroheline

AUTOCLOSE TM
KÕRREGA TRUMMEL.

SHAKE
& GO

1000-0325
Sidruniroheline

1000-0326
Lilla

1000-0327
Ookeanisinine

1000-0328
Arbuusipunane

100% lekkekindel
raputamine ja segamine
(eemaldatud kõrrega)
Ideaalne jääkohvi, jäätee,
kokteilide ja maitsevee
jaoks
BPA-vaba

Libisemiskindel silikoonkate

Sobib nõudepesumasinas
pesemiseks

Ei säilita plekke või
lõhnasid. Töökindlus
ja kõrge löögikindlus
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Suurus: 540 ml (18 oz)

SHAKE
& GO FIT

Mugav kandekäepide

1000-0384 590 ml (20 oz)
1000-0385 820 ml (28 oz)
Carolina-sinine

1000-0386 590 ml (20 oz)
1000-0387 820 ml (28 oz)
Must

1000-0388 590 ml (20 oz)
1000-0389 820 ml (28 oz)
Neoonroosa

SHAKE & GO FIT
LOODUD HÕLPSAKS
SEGAMISEKS JA
PUHASTAMISEKS
Lekkekindel kaas puhtaks segamiseks
ja kaasaskandmiseks

Mahumärgised tarbitud hulga hõlpsaks
jälgimiseks

BPA-vaba

Sobib nõudepesumasinas pesemiseks

Suurus: 820 ml (28 oz)

Sobib enamikesse tassihoidikutesse
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Ümaram põhi ja segamispall töötavad
koos klompide ja segunemata aine
hulga vähendamiseks

100 % lekkekindel

TRITAN TM
HOIUANUMAGA

Mugav kandekäepide

Sobib nõudepesumasinas
pesemiseks

Ei säilita plekke või lõhnasid.
Töökindlus ja kõrge löögikindlus

1000-0648
Must 650 ml (22
oz)

NE
W

NE
W

NE
W

SHAKE
& GO FIT

1000-0647
Põldmarjaroosa 650 ml
(22 oz)

1000-0649
Carolina-sinine 650 ml (22
oz)

SHAKE & GO FIT ON KONSTRUEERITUD
HÕLPSAKS SEGAMISEKS JA
PUHASTAMISEKS. VALMISTATUD LÕHNA- JA
MAITSEKINDLAST MATERJALIST TRITAN TM,
ET LUUA KRISTALLSELGE VEEKINDEL TASS.

Mahumärgised tarbitud hulga
hõlpsaks jälgimiseks

BPA-vaba

Suurus: 650 ml (22 oz)

Ümaram põhi ja segamispall töötavad
koos klompide ja segunemata aine
hulga vähendamiseks
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Hoiuanum mahutab
2 pulbriannust

LASTEPUDELID
- lõbutsege
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Ärge muretsege maha
loksunud vedeliku pärast

GIZMO
SIP

1000-0471
Ultramarine
Purrfect sinine

Tila kaitse
katab tila

1000-0472
Cherry Blossom roosa

1000-0473
Chartreuse Robots kollane

1000-0474
Sapphire Jaws sinine

Pehme pidemega
kandekäepide

Kaas kaldub lahti hõlpsa
puhastamise võimaldamiseks
100% loksumis- ja
lekkekindel.
AUTOSEAL®

Ühe käega puhastamine

Vajutage lonksu
võtmiseks. Vabastage
tihedalt sulgemiseks

GIZMO SIP,
CONTIGO 100%
LOKSUMIS- JA
LEKKEKINDEL
AUTOSEAL®
LASTEPUDEL

Sobib
nõudepesumasinas
pesemiseks

BPA-vaba
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Suurus: 420 ml (14 oz)

COURTNEY

CONTIGO 100% LOKSU- JA LEKKEKINDEL
AUTOSEAL® PUDEL
VARATEISMELISTE JA LASTE JAOKS

Karabiin
Tila kaitsekatte, mis hoiab
seda puhta ja kaitstuna

1000-0596
Sangriaroosa

1000-0597
Tumesinine

Kaas kaldub lahti
hõlpsaks puhastamiseks

Nupulukk ennetab AUTOSEAL®
nupu juhuslikku vajutamist
100% loksumi- ja lekkekindel.
AUTOSEAL®

Ühe käega kasutamine

Vajutage lonksu võtmiseks.
Vabastage tihedalt sulgemiseks.

Cortland,
nüüd
saadaval
laste
suurustes

Ei säilita plekke või lõhnasid.
Töökindlus ja kõrge
löögikindlus
Sobib nõudepesumasinas pesemiseks
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Suurus: 590 ml (20 oz)

GIZMO FLIP, CONTIGO 100%
LOKSUMIS- JA
LEKKEKINDEL AUTOSPOUT®
LASTEPUDEL

GIZMO
FLIP

1000-0467
Wisteria Flowers on the Vine
lilla

1000-0468
Cherry Blossom Lovebirds
roosa

1000-0469
Cardinal Rock
pruun

1000-0470
Sapphire Dinosaur
sinine

Kaitsev tila kaitse

Kõrs lukustub kaanele
ja eraldub
hõlpsaks
puhastamiseks

100% loksumis- ja
lekkekindel.
AUTOSEAL® Vajutage
lonksu võtmiseks.
Vabastage tihedalt
sulgemiseks.
Sobib nõudepesumasinas
pesemiseks

BPA-vaba
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Suurus: 420 ml (14 oz)

TERMILINE

Westloop

Tehnoloogia
Vaakumisoleeritud

LASTE

Pinnacle

Metra

Byron

Byron

Byron

470 ml

10 oz | 300 ml

16 oz | 470 ml

470 ml

20 oz | 590 ml

24 oz | 720 ml

Autoseal

Autoseal

Autoseal

Snapseal

Snapseal









(5 tundi)

(4 tundi)

(5 tundi)

(12 tundi)


(12 tundi)


(12 tundi)








Gizmo Sip

Courtney

Gizmo Flip

420 ml

590 ml

420 ml

Snapseal

Autoseal

Autoseal

Autospout

















(6 tundi)

(7 tundi)

(9 tundi)







(12 tundi)


(18 tundi)


(21 tundi)








Lekkekindel

Lekkekindel

Lekkekindel







Hoiab sooja
Hoiab külma
Eriline õhuava
100 % loksumis- ja lekkekindel
Hõlpsasti puhastatav kaas



















Sobib nõudepesumasinas pesemiseks

KAAS

KAAS

KAAS

KAAS

KAAS

KAAS







Ühe käega kasutamine



















Lukustussüsteem



















Kandekäepide



















Karabiin



















BPA-vaba



















Cortland

Swish

Ashland

Ashland Chill

Devon

Devon Insulated

Shake & Go

Shake & Go Fit

Shake & Go Fit Tritantm

720 ml

500 ml

720 ml

600 ml

720 ml

650 ml

540 ml

590 ml | 820 ml

650 ml | 820 ml

Autoseal

Autoseal

Autospout

Autospout

Autospout

Autospout

Autoclose

Vaakumisoleeritud



















Hoiab külma

















VESI

100% loksumis- ja lekkekindel



(20 tundi)



lekkekindel

lekkekindel

Lukustussüsteem





(suletud asendid)


Hõlpsasti puhastatav kaas



















Ühe käega kasutamine



















Sobib nõudepesumasinas pesemiseks



















BPA-vaba



















Karabiin



















Kandekäepide
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(suletud asendis)


(suletud asendis)


(suletud asendis)


(eemaldatud kõrrega)
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ÜLEVAADE

Tehnoloogia
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MÜÜGIKOHT

55

MÜÜGIKOHA
MATERJALID

LETIPEALNE VÄLJAPANEK
Erinev disain reisitasside, veepudelite ja lastepudelite
jaoks
• Mahutab 9 artiklit
• Sobib ideaalselt letile paigutamiseks
• Väga hõlbus üles seada
• P 330 mm x L 260 mm x K 440 mm

PÜSIVA
VÄLJAPANEKU
PAKKUMINE

• Väljapaneku kere valmistatud teras- ja
vaakumriiulitest
• Hõlbus ülesseadmine: koosneb 2 osast

PÜSIVA
VÄLJAPANEKU
PAKKUMINE

• Varustatud ratastega
• Sealhulgas logo printimine
• 2 suhtlemisvõimalust: LCD-ekraan või
integreeritud suhtlusposter.

Väljapaneku kere valmistatud terasest •

• LCD-ekraan: 10” LCD: automaatne
esitamine, vahetatavad SD-mälukaardid,
Contigo kaubamärgiga

Hõlbus ülesseadmine •
Kõrge mahutavusega väljapanekud: mahutab
kuni 120 -130 pudelit •

• Mahutab +- 80 artiklit

Contigo kaubamärgiga •

• Väljapaneku suurus : L 625mm x K 1950mm

Mõlemalt küljelt juurdepääsetav •

• Mõõdud: P 1170 mm x L 650 mm x K 480
mm

Ideaalne poepinnale paigutamiseks
teadlikkuse suurendamiseks •

• Kaal: 35 kg

Väljapaneku suurus: L 710 mm x S 485 mm x K

• 3-4 tk alusel

1605 mm •
Mõõdud: L 735 mm x S 510 mm x K 1615 mm •
Kaal : 24 kg •

56

57

MÜÜGIKOHT

3 väljapanekut alusel •

on tutvustada innovatiivseid
trendikaid tarbekaubamärke
ja kaupu, mis annavad
vastuse igapäevastele
probleemidele

Kambukka on müügi- ja turundusorganisatsioon,
mis on keskendunud
innovatiivsete
trendikate
tarbekaubamärkide turuletoomisele ja levitamisele
EMEA-piirkonnas. 2009. aastal asutati ettevõte, et
turustada Euroopa, Lähis-Ida ja Aafrika piirkonnas
Contigo-t USA-s tegutsevat jooginõude kaubamärki.
Kambukka suutis kaubamärgi kiiresti 42 riigis turule
tuua.
Kambukka’s tugevuseks on müügi-, turundus- ja
logistikatöötajate meeskond, kellel on rohkelt
kogemusi tarbekaupadega. Meil on juurdepääs suurele
spordi-, välis- ja majapidamiskaupade poodide ning
mänguasjade ja
lastekaupade
edasimüüjate
võrgustikule nii veebis kui väljaspool seda. Me teeme
koostööd suurte kaubanduskettide ja väikeste
eripoodidega. Nende väikeste sõltumatute poodideni
jõudmiseks oleme palganud üle 35 agendi ja
30 alltöövõtja 42 riigis. Meil on hetkel juurdepääs üle
25 000 jaemüügikohale ja see arv suureneb.
Meie kontor asub Hasseltis, Belgia südames Limburgi
provintsis. Meie läheduse tõttu riikidele, nagu
Saksamaa ja Holland, oleme loonud tõhusa
piiriülese koostöö.
Meile kuuluvad jooginõude kaubamärkide Contigo,
Bubba, Bueno by Contigo ja Avex eksklusiivsed levitamisja turundusõigused EMEA-piirkonnas ning kõikide
kaubamärkide jaoks, mis kuuluvad ettevõttele Newell
Brand and Packit, külmutatavate külmakottide
kaubamärgile.
Kambukka pole teie tüüpiline edasimüüja. Me suhtume
auga kõigi uute, innovatiivsete ja trendikate
kaubamärkide
turule
toomisesse.
Meie
pädevusvaldkonnad hõlmavad toodete turustamist,
müügikoha loomist, veebisaiti ja veebipoodi,
logistikat, sotsiaalmeediat, müügijärgseid teenuseid
jms.

®
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KAMBUKKA

Kambukka põhieesmärgiks

Kambukka bvba
Torenplein 7.16.1 - 3500 Hasselt - Belgia
T +32 (0) 11/37.30.01 - F +32 (0)
11/37.30.02 sales@kambukka.com www.mycontigo.com

Kambukka Asia Ltd
No. 161 Wai Yip Street - Unit 1704.
17th floor Tamson Plaza Kowloon. Hongkong
www.mycontigo.com

www.kambukka.com

