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megaTANKA ECOtanka lunchBOX 2,0 l

RVS Drink� essen 
en Lunchboxen

pocketBOX

#robuust #ultralicht 
#voorraadfles

Hoogte: 26 cm Ø: 10,9 cm

34,90 €* 37,90 €

12,90 €

Poly Loop 
sluiting

RVS Sluiting

2 x pocketBOXEN (0,65 l)

#robuust #outdoor 
#snacks #groente 
#fruit

#kinderen #multifunctioneel
#kleinemaaltijden

De drinkflessen en lunchboxen van 
ECOtanka zijn:

• Ecologisch en duurzaam
•  Vrij van BPA, Antimonium, DEHA, DEHP, PVC 

en andere giftige stoffen
•  Gemaakt van hoogwaardig 

Roestvrijstaal 304 (18 / 8)
• Hygiënisch en eenvoudig te reinigen
• Smaak- en geurneutraal
• Ultralicht en robuust

Help ons mee om de groeiende berg aan pla-
stic in de wereld structureel te verminderen. 
Help ons mee om de wereld te verbeteren.

Vrij van BPA, Antimonium, DEHA, DEHP, PVC 
en andere giftige stoffen

49,90 €
Kooler 

In verschillendel kleuren leverbaar

9,95 €

Design:
Schriftbild (Mediendienstleistungen Christina Hoster)

Deze flyer wordt klimaat-
neutraal geproduceerd* Met standaard sluiting Meer informative treft u aan op: www.geboo.nl

ECOtanka 
lunchBOX 2,0 l

A bo� le for life!
ECOtanka drinkflessen en lunchboxen zijn 
gemaakt van hoogwaardig Roestvrijstaal 
(RVS) 304, zijn duurzaam en ecologisch maar 
vooral veelzijdig. Voor de drinkflessen zijn in 
totaal zes verschillende sluitingen leverbaar. 
De sluitingen zijn universeel en dus toepas-
baar, met uitzondering van de megaTANKA, 
op elke ECOtanka drinkfles. De drinkfles kan 
gebruikt worden voor op school, voor zuige-
lingen en baby’s, voor kinderdagverblijven, 
voor bij het sporten maar ook voor outdoor 
activiteiten. Daarom wordt het ook wel 
“a bottle for life” genoemd.

Met de ECOtanka lunchBOX bieden wij u de 
perfecte oplossing om grotere hoeveelheden 
eten mee te nemen. De lunchBOX biedt, al 
dan niet in combinatie met de pocketBOX ge-
noeg ruimte om snacks, groente en fruit en 
completen maaltijden mee te nemen!

De ECOtanka drinkfles en de lunchBOX zijn de 
perfecte combinatie!

www.geboo.nl

Toebehoren – megaTANKA

9,95 € 14,95 €

Wilt u meer informatie over de producten van 
ECOtanka, kijk dan op:

www.geboo.nl
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teenyTANKA thermoTANKA

#dekleinsteECOtanka 
#handig  #ultralicht

#dubbelwandig #warme
#koude #hoogwaardigRVS304

Hoogte: 14 cm Ø: 7,2 cm Hoogte: 13,23 cm Ø: 7,2 cm

19,90 €* 24,90 €*

miniTANKA

Hoogte: 19 cm Ø: 7,2 cm Hoogte: 24 cm Ø: 7,2 cm

#compact #veelzijdig
#pastinbidonhouder

#warmekoudedranken

21,90 €* 29,90 €* 23,90 €*

Hoogte: 24 cm Ø: 7,2 cm

#retrogroen 
#poedercoating 

* Met standaard sluiting

reductie sluiting 
#bestseller

RVS Bamboe sluiting

Poly loop sluiting  
met karabijnhaak

RVS Sluiting

Sportsluiting

www.geboo.nl

Retro groen

NIEUW
Standaard sluitingen

Toebehoren

RVS Sluiting

4,99 €

4,99 € 9,95 €

9,95 €

Adapter sluiting Kooler

Ik ben de nieuwe sportTANKA in een 
moderne retro groene kleur. Ik voel 
me stoer in deze matte groene kleur. 

Overtuig jezelf met deze bijzondere 
drinkfles.25,90 €*

Hoogte: 24 cm Ø: 8,0 cm

#outdoor #multifunctioneel 
#populairstedrinkfles

trekkaTANKA

23,90 €*

sportTANKA sportTANKA

Hoogte: 24 cm Ø: 7,2 cm

#sportactiviteiten 
#meerderekleuren #robuust


