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Návod k použití CZ 

Skleněné lahve a poháry, Quokka 

Lahve: 
- Storm 700 ml 
- Flow 660 ml 
- Liquid Cube 540 ml 

Materiál: Borosilikátové sklo, silikon, bambus, nerezová ocel 
Rozměry:  

- Storm – 7 x 5 x 24 cm 
- Flow – 7 x 24 cm 
- Liquid Cube – 8 x 24 cm 

 

Upřímně Vám děkujeme za projevený zájem při koupi a používání výrobků od značky Quokka. 

Prosíme Vás o následnou recyklaci produktu, až výrobek již nebudete moci používat. 

Před prvním použitím je nezbytné produkt vymýt teplou jarovou vodou. Manipulujte s opatrností. 

Lahve STORM a FLOW jsou vybaveny silikonovým krytem a bambusovým šroubovacím víčkem, které 

nepropustí ani kapku. Navíc zevnitř je víčko vyrobené z nerezové oceli. Lahve STORM jsou 100 % 

nepropustné, odolné, bez BPA. Též je snadno vyčistíte. 

Poháry LIQUID CUBE jsou vybaveny silikonovým krytem a bambusovým víčkem s brčkem z nerezové 

oceli. K brčku je dodáván kartáček na čištění. Vnitřní část víčka je vyrobená z nerezové oceli a opatřena 

silikonovým proužkem. Poháry LIQUID CUBE jsou odolné, bez BPA, snadné na čištění. 

Produkty nedoporučujeme používat pro sycené nápoje. Hrozí poškození. Produkty skladujte 

s otevřeným víčkem nebo víčkem mimo produkt. Pokud jste produkt delší dobu nepoužívali, důkladně, 

ale opatrně je umyjte horkou vodou. 

UPOZORNĚNÍ: 
Dejte pozor na změny teploty, které mohou způsobit prasknutí skla. Nepoužívejte studenou tekutinu, 
pokud je produkt horký nebo naopak horkou tekutinu, když je ledový. Zároveň ho nepokládejte na 
mokrou podložku nebo na vlhký hadřík, pokud je horký. Rychlá změna teploty nebo zahřívání nad 100 
°C může způsobit rozbití skleněné nádoby. 

NIKDY: 
Produkt nepřeplňujte. Pokud je nádoba naplněna horkou tekutinou, držte ji od malých dětí. Produkt 

nevkládejte do myčky na nádobí, mikrovlnné trouby, lednice či mrazáku. Neskladujte uvnitř suchý led, 

mohlo by dojít k vysunutí víka. Při mytí se vyhněte rozpouštědlům a bělícím prostředkům. Nezavírejte 

uzávěry nadměrnou silou, aby nedošlo k poškození uzávěru. 


