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”Dri-fi” Skvalpstopparen –för glas och mugg
Istället för pipmugg, sugrör eller specialanpassade glas
Dri-fi är en svensk uppfinning som är unikt framtagen för dig som
vill kunna dricka ur ett vanligt glas eller kopp utan att känna oro
för att spilla. Den passar lika bra för barn som ska lära sig dricka
ur vanliga glas. Eller för vuxna som är sängliggande eller skakar i
händerna, som då kan använda vanliga glas/muggar.
Den anpassar sig till ditt dryckeskärl tack vare sina speciella mjuka
vingar av nyckelhålskonstruktionen och passar glas/muggar som
är 55-75 cm i diameter. Överbliven dryck rinner tillbaka genom
ett centralt hål. Den kan även användas till t.ex. nyponsoppa,
yoghurt och andra vätskor som inte har fruktbitar.
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Dri-fi tillverkas i Sverige av livsmedelsgodkänd silikon
och den tål maskindisk. Pat. Pend 1400103-6
Användarinformation:
- Innan du använder den ska du diska den i diskmaskin eller för hand med varmt vatten och diskmedel
- Dri-fin är endast avsett för användning i dryckeskärl och får inte användas till något annat exv. som leksak.
- Titta regelbundet igenom din Dri-fi så att inga skador uppstått. En skadad eller modifierad Dri-fi ska kasseras.
- När den ska sättas in i ett glas ta tag i greppet med tummen och pekfingret och låt de andra fingrarna vila mot
motsatt sida. Placera den i dryckeskärlet med en mild rörelse tills du känner att den greppar tag mot kanterna
på innersidan. Din Dri-fi ska sitta vågrätt i glaset.
a vågrätt i glaset.

En Dri-fi kan användas till flera olika modeller
av glas/muggar

Med Dri-fi kan man använda samma
sorts glas som de andra matgästerna.

Dri-fi kostar 152 kr + moms, fraktfritt (190 kr inkl. moms)
ända i flera modeller av glas.

Beställ dem via e-post till elisabeth@svedinrehab.se Meddela både leverans och faktura adress
Eller skicka en beställning med post till adressen nedan

Elisabeth Svedin Rehab
Borgargatan 18
Telefon
elisabeth@svedinrehab.se
117 34 Stockholm
0709-69 52 69
www.svedinrehab.se
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185431-4

F-skatt
510715322201

