
FĽAŠE – popis a návod na použitie a údržbu 
PODIUM® BOTTLE 
Fľaše Podium sú vybavené ergonomickými úchytkami, vyrobené sú z materiálu BPA-
free TruTaste polypropylénu so silikónovým (zdravotne nezávadným) náustkom Jet 
Valve. Náustok je kratší a má širší otvor (prúd tekutiny je tak väčší), možno ho ľahko 
zložiť a umyť. Vnútorný povrch fľaše je antibakteriálny vďaka technológii HydroGuard. 
Nechcenému rozliatiu nápoja zabránite pootočením uzáveru náustku. 
OBJEM 0,6 l a 0,7 l 
Údržba: Všetky fľaše Podium možno umývať v umývačke v hornom koši. NEVYVÁRAŤ! 
 
PODIUM® CHILL & PODIUM® BIG CHILL 
Fľaše sú vyrobené z BPA-free TruTaste TM polypropylénu so silikónovým (zdravotne 
nezávadným) náustkom Jet Valve. Majú dvojitú stenu (izolácia polystyrén), ktorá udrží nápoj 
2x dlhšie teplý alebo studený ako obyčajná fľaša. Vnútorný povrch fľaše je antibakteriálny 
vďaka technológii HydroGuard. 
OBJEM 0,6 l a 0,75 l 
Údržba: Fľaše Podium Chill at Big Chill umývajte v rukách, uzáver je možné umývať v 
umývačke v hornom koši. NEVYVÁRAŤ! 
 
PODIUM® ICE 
Fľaše vyrobené z BPA-free TruTaste TM polypropylénu so silikónovým (zdravotne 
nezávadným) náustkom Jet Valve. Majú dvojitú stenu a izoláciu Aerogel (ultraľahký materiál 
so 40 x väčšou schopnosťou izolácie než sklo), ktorý udrží nápoj 4 x dlhšie teplý alebo 
studený ako obyčajná fľaša. Vnútorný povrch fľaše je antibakteriálny vďaka technológii 
HydroGuard. 
OBJEM 0,6 l 
Údržba: Fľaše Podium ICE umývajte v rukách, uzáver je možné umývať v umývačke v hornom 
koši. NEVYVÁRAŤ! 
  
GROOVE™ 
Fľaša Groove s uhlíkovým filtrom zabudovaným priamo v slamke. Použitie: do fľaše nalejete 
vodu z akéhokoľvek zdroja pitnej vody a hneď máte čerstvú vodu s výbornou chuťou. Fľaša je 
vyrobená z materiálu Tritan, je 100% zdravotne nezávadná (BPA-free), odolná proti nárazu, 
ľahko sa preváža a čistí. Náustok - patentovaný ventil Big Bite Valve - zabraňuje rozliatiu. 
OBJEM 0,6 l a 0,75 l 
Údržba: Hlavicu, slamku aj telo je možné umývať v hornom koši umývačky; nezabudnite 
VŽDY pred umývaním vybrať filter zo slamky). NEVYVÁRAŤ! 
 
GROOVE™INSULATED 
Fľaša s dvojitou stenou udrží vašu prefiltrovanú vodu 2x dlhšie chladnejšiu. 
OBJEM 0,6 l  
Údržba: Hlavicu, slamku aj telo je možné umývať v hornom koši umývačky; nezabudnite 
VŽDY pred umývaním vybrať filter zo slamky). NEVYVÁRAŤ! 
 
EDDY™ 
Fľaša eddy je vyrobená z materiálu Tritan a je vybavená náustkom Big Bite Valve. Fľaša je 
maximálne odolná proti rozliatiu, ľahko sa čistí, odolná proti rozbitiu. 100% BPA-free. 



Vnútorný povrch fľaše je antibakteriálny vďaka technológii HydroGuard 
OBJEM 0,6 l, 0,75 l a 1 l 
Údržba: Hlavicu, slamku aj telo je možné umývať v hornom koši umývačky. NEVYVÁRAŤ! 
 
EDDY™INSULATED 
Fľaša s dvojitou stenou udrží vodu 2x dlhšie chladnejšiu., náustok Big Bite Valve. Vnútorný 
povrch fľaše je antibakteriálny vďaka technológii HydroGuard. 
OBJEM 0,6 l  
Údržba: Hlavicu, slamku je možné umývať v hornom koši umývačky, telo fľaše umyte v 
rukách. NEVYVÁRAŤ! 
 
EDDY™GLASS  
Sklenená fľaša na vodu v neoprénovom ochrannom obale, silikónový náustok Big Bite 
Valve. Tvrdené sklo odolné proti rozbitiu. 
OBJEM 0,7 l  
Údržba: Fľaše možno umývať v umývačke v hornom koši. NEVYVÁRAŤ! 
 
EDDY™ KIDS - detské 
Fľaša je vyrobená z materiálu Tritan - 100% BPA-free. Vnútorný povrch fľaše je 
antibakteriálny vďaka technológii HydroGuard 
OBJEM 0,4 l 
Údržba: Hlavicu, slamku aj telo je možné umývať v hornom koši umývačky. NEVYVÁRAŤ! 
 
FORGE ™16 a 12 
Izolované nerezové fľaše s inteligentným uzáverom zabraňujúcim rozliatiu. Vďaka 
dvojitej stene s vákuom nápoj vydrží teplý (alebo studený) najmenej 4 hodiny. Fľaša je 
odolná proti nárazu. 
OBJEM 0,4 l a 0,5 l 
Údržba: Hlavicu je možné umývať v hornom koši umývačky, telo fľaše umyte v rukách. 
NEVYVÁRAŤ!  
 
FORGE ™ DIVIDE 16 
Je izolovaná kombinovaná (nerez / plast) fľaša s inteligentným uzáverom zabraňujúcim 
rozliatiu. Vďaka dvojitej stene nápoj vydrží teplý (alebo studený) najmenej 2 hodiny. 
Fľaša je odolná proti nárazu. 
OBJEM 0,5 l  
Údržba: Hlavicu je možné umývať v hornom koši umývačky, telo fľaše umyte v rukách. 
NEVYVÁRAŤ! 
 
CHUTE ™ 
Univerzálna fľaša na vodu s inteligentným uzáverom zabraňujúcim rozliatiu. Veľký prúd 
vody. Fľaša je odolná proti nárazu. Vnútorný povrch fľaše je antibakteriálny vďaka 
technológii HydroGuard. 
OBJEM 0,6 l; 0,75 l a 1 l  
Údržba: Hlavicu, slamku aj telo je možné umývať v hornom koši umývačky. NEVYVÁRAŤ! 
 
Dodávateľ pre SR: PROGRESS CYCLE, a.s. Palouky 1371, 253 01 Hostivice, tel.: 
241 771 181; www.progresscycle.sk 


