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Dopper lanceert thermosfles in terracotta en
marineblauw
Eén fles. Alle seizoenen: red de oceanen 365 dagen per jaar

Over de Dopper Insulated:

De Dopper Insulated houdt je water 9 uur warm en 24 uur koud
Handig voor elk seizoen, het hele jaar door
Redt 365 dagen per jaar de oceanen van wegwerpplastic
Het perfecte cadeau voor de urban eco-warrior
Fles én cup, handig om te schenken en schoon te maken
Cradle to Cradle-certificering™*
Beschikbaar in de kleuren: Terracotta Tide, Breaker Blue, Blazing Black, Wavy White, Glacier
Grey en Steamy Pink
Verkrijgbaar in twee formaten: 350 ml / 580 ml
RRP: €29.50 (350 ml) / €34.50 (580 ml)

Eén fles. Alle seizoenen. Beste cadeau ooit.

Met de komst van de winter en met de feestdagen in zicht, lanceert Dopper twee nieuwe
trendkleuren in de Dopper Insulated collectie: Terracotta Tide (terracotta) en Breaker Blue
(marineblauw). Door water 9 uur warm en 24 uur koud te houden, is de geïsoleerde fles de
perfecte sidekick voor alle seizoenen. De Dopper Insulated is het ultieme geschenk voor een
duurzame kerst. Met de aanschaf van deze fles strijd je mee met Dopper om
wegwerpwaterflessen de wereld uit te krijgen en draag je bij aan bewustwordings- en
educatieprojecten over plasticvervuiling. Dopper geeft met de lancering een duidelijke
boodschap mee: red de oceanen 365 dagen per jaar. Door deze twee trendkleuren toe te voegen
aan de Insulated range, heeft geen enkele modebewuste, eco-warrior nog een excuus om
wegwerpwaterflessen te verkiezen boven een herbruikbare fles.
Dopper Insulated Terracotta Tide en Breaker Blue zijn vanaf 10 november verkrijgbaar via de
Dopper webshop: dopper.com.

Interessante links:
Doppers missie
Dopper webshop
Meer over Cradle to Cradle-certificering™

OVER DOPPER

Dopper heeft een missie. Mensen de mogelijkheid bieden om herbruikbare flessen te verkiezen boven
wegwerpwaterflesjes. Om zo de wateren van de wereld te beschermen.
Ben jij klaar om Impact te maken met een hoofdletter I? Met Dopper creëer je bewustzijn, help je educatieve
programma’s op te zetten en ondersteun je schoon drinkwater-projecten in Nepal. Goede karma? Zeker weten.
Kies Dopper. Onze oceanen zullen je dankbaar zijn.
Meer lezen over Dopper's missie? Check onze missiepagina of bekijk onze brandvideo.
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