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Rosendahl - Termoflaske, Terracotta, 65 cl.. 
- inklusive 3D-lasergravering efter ønske. 

 

 
 

Dess.: 3671827151 
 

Rosendahls Outdoor serie er for den, der elsker naturen og at være på farten, der rummer en række pro-
dukter, der forener design og praktiske løsninger. Med denne termoflaske behøver De ikke at gå på kompro-
mis med designet, selvom De gerne vil have de bedste forudsætninger, når De er udendørs, hvor De får en 
termoflaske med en kapacitet på 65 cl., som har et elegant look. 
 

Her får De en termoflaske i rustfrit stål med silikonegreb i farven terracotta. 
 

De kan nemt vaske den op i opvaskemaskine, og så er den fri for både ftalater og bisphenol A. 
 

Serie: Grand Cru 

Designer: Rosendahl. 
 

Farve: Offwhite. Sand. Terracotta. Olivengrøn. 
Materiale: Rustfrit stål, plastik og silikone, kunststof. 
Diameter: 9,5 cm.. 
Højde: 25,5 cm.. 
Volumen: 65 cl.. 
 

Alle silikone- og plastprodukter er fri fra for ftalater og bisphenol A (BPA). 
Tåler opvaskemaskine, max 55° C. 
 

Priseksempel: 
- ved en samtidig levering af   10 stk., kr. 255,00 
- ved en samtidig levering af   20 stk., kr. 225,00 
- ved en samtidig levering af   50 stk., kr. 198,00 
- ved en samtidig levering af 100 stk., kr. 187,50 
- ved en samtidig levering af 250 stk., kr. 166,05 

 
 

Alle priser er baseret på dagspris, pr. stk. inklusive produkt, gravering, opstart og handling. Eksklusive moms 
og levering. Leveringtid, normalt 5 - 10 arbejdsdage, efter modtaget godkendt korrektur og betaling. 
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