
HRNEK TUMBLER
350 ml

OMEZTE SPOTŘEBU  
JEDNORÁZOVÝCH HRNKŮ!
Každý den se miliony lidí po celém světě procházejí po ulici  
v ruce s jednorázovými kelímky na kávu. Nezáleží na tom, jestli 
jsou z plastu nebo papíru. Kvůli jejich výrobě se ročně pokácí 
mnoho zdravých stromů a spotřebují miliony hektolitrů vody. 
Pojďme se společně pokusit změnit tuto situac! 

PAPÍR, KTERÝ SE TVÁŘÍ EKOLOGICKY!
Trendem kaváren je podávat kávu do papírových kelímků, které 
působí velmi ekologicky. Bohužel, pouze působí. Kelímky, které 
zdokonalili tak, aby tekutinu nepropouštěly a zároveň Vás ne-
pálily v ruce, jsou k přírodě méně šetrné než jejich kolegové  
z plastu – a nedají se ani recyklovat.

Než se takový kelímek v přírodě rozloží, trvá to desítky let. 
A pokud si uvědomíte, že běžný spotřebitel vypije nejméně 1 ke-
límek kávy denně, tak se blížíme na celém světě k šílenému číslu.

V Británii, kde se ročně spotřebuje až 2,5 miliardy kelímků, pro-
blém řeší tak, že v kavárnách zavádějí za vydané kelímky po-
platky. Cílem je, aby si lidé na nápoje nosili svoje šálky.

POSTAVTE SE I VY ZA SPRÁVNOU VĚC!
Pokud Vám záleží na tom, v jakém životním prostředí žijeme  
a budeme žít, pořiďte si vlastní firemní hrnky, do kterých si kávu 
necháte udělat.

Nejenom, že se budete chovat více ekologicky, ale podpoří-
te tím i povědomí o vlastní značce, podpoříte firemní kulturu  
a hodnoty vaší firmy. A samozřejmě hrnek můžete využívat 
i jako efektivní nástroj reklamy vůči klientům, partnerům či do-
davatelům.

Termohrnky, které u nás najdete, neobsahují škodlivé BPA. (Po 
zahřátí tekutinou neuvolňují škodliviny.) Netvrdíme, že jsou pří-
mo ekologické, ale pořízení hrnků můžete brát jako jeden z kroků  
k ekologickému chování své společnosti. Vybírejte z různých ba-
rev i designů podle originálního vkusu a stylu své firmy.

BENEFITY POŘÍZENÍ TERMOHRNEČKŮ:

   Káva vydrží déle teplá 

   Vědomě se snažíte chovat ekologicky a ten pocit je super

   Zvyšujete povědomí o svém brandu, jako o značce  
s ekologickým smýšlením

   Posilujete firemní kulturu a sounáležitost 

 

Pojďte i Vy tímto malým krůčkem změnit svůj přístup k přírodě,  
a zachraňte tak vědomě kousek naší planety.

Plastový hrnek na kávu s teplu odolným 
silikonovým kroužkem, šroubovacím 
víčkem a těsnícím uzávěrem, který slou-
ží jako ochrana proti rozlití nápoje. 

Ø 9 x 11,6 cm / Potisk: 30 x 10 mm



Objem: 350 ml / Ø 9 x 11,6 cm / Potisk: 30 x 10 mm,  
tampontisk

Objem: 350 ml / Ø 9 x 12 cm

Objem: 350 ml / Ø 9 x 11 cm

•	 Navrhněte si váš vlastní hrnek na kávu

•	 Namixujte si vaši oblíbenou kombinaci barev

•	 Potiskněte si hrnek dle vašeho přání

•	 14 barev

•	 4 komponenty (uzávěr, víčko, kroužek, hrnek)

•	 38 416 možných barevných kombinací

•	 Jednostěnný keramický hrnek

•	 Silikonové pítko a držadlo

•	 Jednostěnný hrnek z bambusových vláken

•	 Silikonové víčko a rukojeť

KONTAKTUJTE NÁS!
JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA  s.r.o.
Průmyslová 495
533 01 Pardubice – Černá za Bory

mobil: +420 776 30 40 50
e-mail: obchod@jirout.com
darky.jirout.com

TUMBLER MIX & GO 

TUMBLER BAMBOO

TUMBLER TRIBECA
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