
5 ks

Dózy Lock jsou bezpečné a funkční nádoby vyrobené z kvalitního plastu, 
který je trvanlivý a odolává vysokým teplotám. Tyto dózy jsou 100% 
vzduchotěsné a tím zajišťují dlouhodobou čerstvost uchovávaných 
potravin. Čtyři pohyblivé “klipy” zajišťující víko jsou odolné proti 
opotřebení. Dózy Lock lze použít v chladničce, mikrovlnce nebo pro 
zmražování a lze je mýt v myčce na nádobí. Dózy lock prošly přísnými 

hygienickými zkouškami a odpovídají nejpřísnějším předpisům.

Dózy na potraviny LocknLock

1 ks, 5,5 l/ 22 x 28,5 x 12 cm
2 ks, 800 ml/ 13 x 20 x 5,3 cm

4 ks, 350 ml/ 9,4 x 12,8 x 5,1 cm

2 ks, 350 ml/ 13,5 x 10,2 x 5,2 cm
2 ks  470 ml/ 13,5 x 10,2 x 6,8 cm
1 ks 1000 ml/ 20,5 x 13,4 x 6,9 cm

350 ml
9,4 x 12,8 x 5,1 cm

1 l
12,8 x 19,5 x 6,7 cm

DÓZY NA POTRAVINY 
ECO LOCK

600 ml
15,5 x 11 x 7 cm

550 ml
18,1 x 2,8 x 5,2 cm

7 ks

79,90 Kč
+ 300 bodů

39,90 Kč
+ 300 bodů

49,90 Kč
+ 300 bodů

59,90 Kč
+ 300 bodů

349,00 Kč
+ 600 bodů

499,00 Kč
+ 800 bodů

NAKUPUJTE A SBÍREJTE 
BODY NA PRODUKTY LocknLock

s              za zvýhodněné ceny

Neručíme za případné tiskové chyby. Nabídka je platná od 1.4.2022 do 30.6.2022 nebo do vyprodání zásob.

HOŘOVICE



DÓZY NA POTRAVINY 
LocknLock 

S VÍKEM SQUARE
750 ml

1,3 l

Sportovní láhev, skvěle padne do ruky. Je vyrobená z nové 
slitiny pryskyřice zvané Tritan. Tento materiál se vyznačuje 
vysokou průhledností, odolností, a samozřejmě zdravotní 

nezávadností.
Odklápěcí víčko se silikonovým těsněním izoluje od okolních 
nečistot a bakterií. Součástí láhve je praktické poutko. Tato 
láhev obsahuje také praktické silikonové brčko. Nápoje v 

láhvi lze chladit v mrazáku. Vhodná do myčky.

550 ml
 7,5 x 20,5 cm

Kbelík
10 l

Různé
motivy

Umyvadlo
8 l

Umyvadlo
12 l

149,00 Kč
+ 500 bodů

69,90 Kč
+ 300 bodů

69,90 Kč
+ 300 bodů

79,90 Kč
+ 300 bodů

79,90 Kč
+ 300 bodů

69,90 Kč
+ 300 bodů

Nabídka je platná od 1.4.2022 do 30.6.2022 nebo do vyprodání zásob.
Neručíme za případné tiskové chyby.


